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 |װװ'ב סקנפ
 גנַאגרעטנוא ןוא םוקפיוא רעד

 ה ליה ק ר עש ייד ײ" א ןופ

 : טריטקַאדער

 (לארשי) שטיוָאמַארבַא לדָאד

 (עניטנעגרָא) ןיטשנרעב .װו יכדרמ

 ןופ ןבעגעגסױרַא
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 :רעבעגסױרַא יד ןופ

 הבצמ עקיבייא ןַא ןייז לָאז סָאו ,ןעטיב סקנּפ סעד ןגעוו קנַאדעג רעד

 ךָאנ ,ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןיא לטעטשמייה סםענעטינשרַאפ רעזדנוא ךָאנ

 יד ןיא שטיוָאמַארבַא בייל-קחצי ןַאמסדנַאל רעזדנוא ךרוד ,1945 רָאי ןיא

 ןטַאטוע עטקיניירַאפ

 ,ןלַאירעטַאמ יד ןרָאוועג טלמַאזעג ןענעז רָאי עכעלטע ןופ ךששמ ןיא

 םעדכָאנ ךיז טָאה סע .םקנפ םוצ ןתודע-תיבג ןוא תונורכז ,ןטנעמוקָאד

 -עגפיוא ןרעוו םיטרפ רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטייױו סָאו זַא ,ןזיועגסױרַא

 "יפ "לע ןענעז סָאוװ רענַאזיטרַאּפ ,טײלסדנַאל ערעזדנוא ךרוד תיזעאר ,טקעד

 ןרָאועג טעוועטַארעג סנ

 רעזדנוא ןופ תודע יד ,הטילפה-תיראש רענעטיב יד ןופ בור רעד

 יד ןגעק דנַאטשרעדױװו סעד ןיא עטקילײטַאב עוװײטקַא יד ןוא ךָארב ןסיורג

 טקישעגרעבירַא ,ןכב ,זיא ןיהַא -- לארשי תנידמ ןיא ךיז ןעניפעג ,סיצַאנ

 ,לַאירעטַאמ ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא רעטלמַאזעגפיונוצ רעד ןרָאועג

 ןופ ןעגנורעדליש עשיטנעטיוא יד טימ ןרָאוועג טצנַאגרעד רע זיא ןטרָאד

 ןוא ןעיױו הסיסג עריא ןיא לטעטש רעודנוא ןעזעג ןבָאה סָאו עקינעי יד

 ןבעגעגוצ ןבָאה סע .עטסרעייט ןוא עטסטנעָאנ ערעזדנוא ןופ םוקמוא םעד

 -פמַאק ןוא -ןייפ םעד ךרודַא ןענעז סָאו עקינעי יד ןעגנובעלרעביא ערעייז

 .עקנַאזיטרַאּפ ןוא ןרעגַאל ,ָאטעג ןופ געוו

 טריטקַאדער ןוא טעברַאַאב לארשי ןיא זיא לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד

 -עג סעד ,שטיווַאמַארבַא לדָאד רךיע-ןב ןרעײט רעזדנוא ךרוד ןרָאועג

 -מייה רעזדנוא ןופ רענעק עטסעב יד ןופ רענייא ןוא ןַאזיטרַאּפ םענעזעוו

 יד טימ טריטנַארפנָאק ןוא טרילָארטנָאק טרפ ןדעי טָאה רע .לטעטש

 ,דלַאוו ןוא דלעפ ,רעגַאל ,ָאטעג ןופ םירבזח-ףמַאק עקירעביא

 רענעטיב יד וצ ןרָאוװעג טקישעגרעבירַא םעדכָאנ זיא לַאירעטַאמ רעד

 עיסימ עקילייה יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה סָאו ,עניטנעגרַא ןיא טײלסדנַאל

 ןוא ןעזסיוא םעד ןיא ןענייערעד לָאז ןעטיב סקנּפ רעד זַא ,כעלגעמרעד וצ

 .ָאד םיא ןעעז רימ יו טלַאהניא סעד טימ

 ןעוועג ןענעז עניטנעגרַא ןיא טעטימַאק-סקנפ םעד ןיא

 ,יקסווָאקדוי ןועמש .יקסווָאקדוי-לרעב ,יקסווָאבלָאק דוד
 ןייטשנרעב לוולעוו-יכדרמ ןוא ןייטשּפירּפ המלש
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 (רוכזי) ןעטיב לטעטש ןשידִי ןופ גנַאגרעטנוא רעד --- שטיוװָאמַארבַא לדָאד

 6 וע א א א יי יי טא עלעטעטשש רעזדנוא -- לעדָאר ןועמש

 -- -- ןעטיב ןיא בושי ןשידִי ןופ עטכישעג רעד וצ -- ןייטשנרעב יכדרמ

 היה היה היה היה היה ז- םייה רעקילָאמַא ןיימ ןופ תונורכז -- קישטנעליוו .ז .ש

 5 טרעדנוהרָאי ןט20 בייהנָא ןופ תונורכז -- קָאלבַאי .ז .א
 היי היד היה היד היה יה יד יה עלעטעטש ןיימ ,ןעטיב -- שטיװָאניבַאר .מ .י

 טא א יי יי יא יא א יא א יא יא עליכדרמ בר -- ןיקשימ .מ

 א יי א א יי יי רעזעלג ַא בר ַא -- ןיווטיל .א

 יה היד היה היד היה = טחוזע רעד עבייל 'ר -- ץיוורוה ןרהא-קחצי

 א יא יי יקסנַאלוב עזש-בקעי -- ןידלעז .מ

 יד היה טישה היד ייד יד ײ- טייהדניק ןיימ ןופ סנטָאש -- רעטסנעפ-סַאלג לזייר

 א א א איר יא א יי א לכייט ןרעטניה -- ןַאגַאק אבא

 א א יא יא יא א עא ןעטיב ןופ תונורכז -- דלעפַאט ברה

 =- -- -= -- 1920:1914 ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןעטיב -- שטיװָאמַארבַא .ד

 א ירא א א יא שטיוועצַאוו -- שטיווָאמַארבַא .ל .י

 תהיה טיה יד יד ח= תומלצ איגב ךלא יכ םג -- יקסווָאדיװַאד .ב לרעּפ

 ןעטיב ןשידִיי ןיא ןשינעטלעהרַאפ עשימָאנַאקע יד -- יקסווָאמַארבַא םהרבא

 שי טה היד היח היד היה שה ייד ךיה יד יח עציטשש רענַאקירעמַא -- יקסנעטיב .מ

 -- -- -= סוחי ןקירָאימ0 ַא טימ עיצוטיטסניא-רוטלוק ַא -- א

 טיובעג ןעמ טָאה יוזַא ןוא -- שטיװָאמַארבַא ,ל .י

 ששה ייד הייה יח היחח הוד הוה היד היד דו םידמלמ רענעטיב עניימ -- ןיקטעבויל .ש

 -- -- -- -- 1939 געט-רעבמעטפעס יד ןיא ןעטיב -- שטיוָאמַארבַא דוד

 ןעטיב ןיא הליהק עשידִי יד ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ױזַא -- יקסוװָאקטיּפ השמ

 היה היה היה היד היד י- ןרָאי ענעטינשרַאפ ןופ עדַאלַאב -- שטיוװוָאמַארבַא .ל .י

 דנַאטזערעדיוװו ןוא ןברוח -- שטיװָאמַארבַא לדָאד

 שעטיוועזופ רעגַאל -- יקצעמָארטסָא לאומש

 תי= היה חד החח היד החח הוה תחזה היה יד == ןטייצ ענעי ןיא -- יקסוועלעשזוי .י

 היה היה ידח היד ײ- טיוט ןוא הסיסג ןשיווצ -- הפי ריאמ

 בא א א א וי או א יי דלַאוו ןיא -- רענקרעב לדוי
 טיי יי יי ןעזעג בָאה ךיא סָאוו -- שטיווָאקנימ יכדרמ

 555 טייפ 0056 טעטש טטטאהאפ = טשיה = סננהעטהטאמפ == סעההאהסשטפ

 : ןטייז

1 



 הה הה יד חד חז == == גנונעגעזעג עטצעל יד --- ןייטשנרעב-ןידלָאג עדלעז
 דלַאװ ןוא ָאטעג ןיא געוו םירוסי ןיימ -- שטיוװָאמַארבַא-סעקשענ עשָאװד
 יע לי יי עי יי נינ יע = הבצמ ַא טאטשנא -- הפי ריאמ

 קי יע טי עי יי ראטן יקסווָאקדוי םייח -- 5
 = יי ייווא איי טי אט יי טי יקסוועלעשזוי םוחנ -- א

 טו א רק רע ימא תמשנל רנ -- לדָאד
 א א א א == ר פן האר רעדירנב יז -- עא ד
 יי טא עי ערע יי טעיפ יקסווָארינשוק ןרהא לכימ -- .א .ל.י
 טיי קעיר יקזדורגָאווָאנ-יקסנילעמעשט עינָאס -- רָאשזעי עליצ

 שה טיש עשו יע טעעינ יה ןייטשּפירּפ ענַאס -- אל
 טי אי עזָאר עטיח רעזדנוא --- יקסווָאקדוי המלש

 א א יע רע שטיווָאמַארבַא ןרהא 'ר -- 7 צא

 א א א א גן עטיױט ןחער סע -- א
 -לעּפ יד ןיא ןוא תוטיחש יירד יד תעב ענעמועקעגמוא (א -- תומישר-רוכזי

 ןוא טעטש ערעדנַא ןיא ענעמוקעגמוא רענעטיב (ב ;רעדלעװ ןוא רעד
 -- -- -- ןעטיב ןיא ענעמוקעגמוא ןליוּפ ןופ םיטילפ (ג ;ךעלטעטש

 עא א זדנוא טימ טייז ריא -- לעדָאר ןועמש
 -- ערעדנַא ןוא רענַאזיטרַאּפ ענעבילבעגנבעל -- הטילּפה-תיראש רעזדנוא
 א 0 א ענעבילבעגנבעל ןופ ווירב
 1 1 יט טי א ...ךָאנ ןלעוו רימ ןוא -- לעדָאר ןועמש

 ,ןטנעמוקָאד ןוא רעדליב
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 שטיװַאמַארבַא לדָאד

 ןעטיכ לטעטש ןשידיי ןופ גנַאגרעטנוא רעד
 ר ר כ זי

 ,לַאט ןפיט ,ןטיירב ַא ןיא ,ערַאשטש ךייט ןופ גערב םײב

 טימ ןטייז יירד ןופ טלגנירעגמורַא ,סעקנַאל ןוא רעדלעפ ןשיווצ

 -עג ןרָאי רעטרעדנוה ןופ זיא ,ןטײקכױװהידלַאװ םיחטש עסיורג

 ןלענָאיצידַארט ַא טימ עלעטעטש ןיילק ַא טלצרַאוװעגניײיא ןגעל

 עריא רעביא טײװ ,טײװ טנַאקַאב יז זיא ועוועג ןבעל ןשידיי

 "ינבר רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג עריא המכ טימ ןצענערג

 ,ןואג רענימשא , רעד סלַא טמירַאב ,עליכדרמ 'ר יו ,טלעוו רעש

 ,קורב בקעי-םהרבא ברה םעדייא ןײיז .םינָאלס ןיא בר רעטעּפש

 ,עקסעטַאמ 'ר ,טײקכעלנעזרעפ עסיורג רעקיטרַאנגיײיא ןטלעז א

 -- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא - סנטצעל ןוא

 טימ ךיוא יז טָאה טמשעג .(בר רעקסניירב רעטעּפש) וויז ברה

 ןבָאה סָאװ ,םידמלמ עריא טימ ןוא ןדיי ענײש .םידמול עריא

 .רעדניק תורוד עצנַאג טסײג ןשידיי ןיא ןגיוצרעד

 :טנרָא ,ןסַאמ ענשַאּפערָאה עריא טימ ןעוועג יז זיא טנַאקַאב

 .ןשטנעמסקלָאפ עמַאזסטעברַא ,עכעל

 ,גנוגעװַאב רעטעברַא ריא טימ ךיוא ןעוװעג יז זיא טסווַאב

 ןרָאי יד ןיא סרעדנוזַאב ,םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןיא טָאה עכלעוו

 ןיא ךעלטעלב עטסנעש יד ןופ ענייא ןבירשעגנײרַא ,1905--4

 ןוא לטעטש ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג רעד

 .טנגעגמוא

 ,ץנעגילעטניא ריא טימ ןרָאי ענעי ןיא ךיוא יז טָאה טמשעג

 םורַא יקסווָאבלָאק ןוא לקניפרָאג סעילימַאפ יד טימ סרעדנוזַאב

 .טנגוי ענעטירשעגרָאפ עצנַאג יד טריּפורג ךיז טָאה סע עכלעװו

 ַא לטעטש ןיא ןרָאוװעגג טיובעגפיוא ןענעז תורוד ןופ ךשמ ןיא

 ךיז ןבָאה ןדיי עכלעוו ןיא ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטלַאטשנַא ײר

 ידומלת ,םישרדמ-יתב :רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי טבעלעגסיוא
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 זיא סע ."קדצה תניל, ,"םילוח רוקב , ,ןלוש עכעלטלעוו ,תורות

 עסַאק םידסח-תלימג ַא ,קנַאב עוויטַארעּפָאָאק עשידיי ַא ןעועג

 רעד רַאפ טרעוװ ןשירעיצרעד ןוא ןסױרג ַא ןופ ,ערעדנַא ךָאנ ןוא

 ןופ ןעמענ יד ףױא ןקעטָאילביב ייוצ יד ןעוועג ןענעז טנגוי

 .רענערב ןוא ץרּפ .ל י

 .ןדיירפ ןוא ןדײל עריא טימ לטעטש שידיי קיטרַאנגיײא ןַא

 סע יװ ךיז טָאה ןעמ רעבָא ,קידעפשב ןעוועג טשינ זיא הסנרפ

 ןייַלְק ןופ רעוו ןבעל ןקידובכב ַא טריפעג ןוא ןפלָאהעגסיױרַא זיא

 ןוא סעמַאמ .יײרעקרעװטנַאה ןופ רעוװ ,טעברַא ןופ רעוװ ,לדנַאה

 ךיז ,טַאהעג תחנ ײז ןופ ,רעדניק טכַאמעג הנותח ןבָאה סעטַאט

 טריפעג הפוח רעד וצ ,סעבָאב ןוא סעדייז ןרָאװעג ,טרעטלעעג

 ןעװ ןוא .טַאהעג תחנ רעדיוו ןוא רעדניק ןוא ךעלקיניא ערעײז

 הבצמ ַא יז ןעמ טָאה ,שמוסעג זיא "ן?ראה ?כ ךרדכ  ןופ םייצ יד

 יד ,טכוזַאב םירבק ערעײז ,דנוצעגנָא דימת'רנ ַא ןוא טלעטשעג

 ױזַא ןעוועג זיא סע ןוא טשירפעגּפָא תובצמ יד ןופ ןטפירשפיוא

 ,טכודעג ךיז טָאה סע .םלוע-תיב ןטלַא ןסיורג םעד ףיוא ךעלמייה

 רעמ ,עבלעז סָאד ןוא סנייא זיא ןימלע-תיב ןטימ לטעטש סָאד זַא

 -עגּפָא עלעסיב ַא ךיז ןבָאה סעמַאמ סעטַאט עטלַא יד סָאװ ,טשינ

 ןשידיי ןופ עטרעטַאמרַאפ יװ ,לטעטש ןרעטניה טײיז ַא ןיא טקור

 ןטָאש ןיא ןעורסיוא ךיז ,ךיז ףױא טּפעלשעג ןבָאה יז סָאװ ,לוע

 ערעײז ןכַאמ רעמעוװקַאב ידכ רשפא ןוא רעמײב עסיורג יד ןופ

 ןערניק

 טערעטצניפ ַא זיב ,עלעטעטש סָאד טבעלעג ךיז טָאה יוזַא ןוא

 "'רעמ ןוא רעביור ןופ קלָאפ ַא ,טפַארק רעשינָאלוװייט ןופ טכַאמ

 טמַאזסטעברַא ,עכעלדירפ ,עניילק סָאד טציילפרַאפ טָאה ,רעד

 :רַאפ עילטעפ ַא זדלַאה ןפיוא ריא טָאה ןוא עלעטעטש עשידיי

 אב ,גיּפשַאב ,ץעזעג ןרעסױא טלעטשעג רעדניק עריא ,ןפרָאװ

 ןופ ןגעמרַאפ רעײז טברַאב ,סעטַאלידנַאש עלעג טימ ןעגנַאה

 ,2סעג ןגנע ןַא ןיא ײז ןבירטרַאפ ,טדנעשעג ןוא טקינייפעג ,תורוד

 'ַאב ַא טימ ןוא טָארד לכעטש טימ טמיױצעגמורַא ,ָאטעג ַא ןיא

 ןופ יד וצ טפעלשע;ג ײז ףוס םוצ ןוא ,םורַא הרימש רעטנפָאװ

 "ידעבעל ןייולײט ,סָאשעצ יז ןוא רעבירג עטיירגעגוצ רעירפ

 .קיזומ ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא ,טָאשרַאפ טייהרעק

 ןוא טמערָאעג בורג ןייא ןיא ןדיי לטעטש עצנַאג סָאד טגיל

 רעד טגיל ןעמַאזוצ ײײז טימ ןוא ערעדנַא יד טימ ענייא טסערּפעג

 יז ןופ יירשעגסיוא -הסיסג רעטצעל רעד ןבָארגַאב ןֹוא ןגרָאװ

 טרָאד טגיל .תומשנ עטדנעשעג ןוא סרעפרעק עטקינייּפרַאפ ערע

 רעקידלושמוא ,רעשירעפיטש רעד ןגרָאװרעד ןוא טקיטשרעד

 'ןלח עקידתועינצ יד ,ךעלרעדניק ערעייט ,עסיז יד ןופ רעטכעלעג

 ןופ טייקיצרַאה עקידשפנ-תוריסמ עטרַאצ יד ,טנגוי רעד ןופ תממ
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 ערעזדנוא ןופ ןסיוועג עכעלרעטָאפ סָאד ןוא סעמַאמ ערעזדנוא

 .סעטַאט
 ןופ ,רוטלוק רעשידיי ןופ תורוד ןטָאשרַאפ ןגיל בורג םעד ןיא

 --עג יד ןוא ןעגנַאלרַאפ ,טסולסנבעל .תופירח רעשידמול רעשידיי

 טלָאוװעג ןוא טמיורטעג ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,טנגוי ַא ןופ ןליפ

 .טלעוו רעד ןופ ןרָאװעג טקַאהעגּפָא גנילצולּפ זיא ןוא ,ןבעל

 עשידיי סָאד ,תורוד ןופ טייק יד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סע

 עטסופ עריא ןעמוטש סע .עלעטעטש ןכעלטימעג םעד ןופ ןבעל

 שינעּפַאלקצרַאה טימ סעמַאמ יד רעמ טשינ ןענעײל סע ,רעזייה

 ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ערעייז ןופ ךעלעווירב עטקנעבעגסיוא יד

 הסנרפ ןכוז וצ ידכ ,רעדנעל םיל-רבעמ יד ןיא טרעדנאוועגסיוא

 :עטַאט יד ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןפלעהוצסױרַא ידכ ךיוא ןוא

 | .עמַאמ

 ןגײװש סע .םענײק טשינ טסרעה ,עלעטעטש סָאד טגייווװש סע

 ןוגינ הכיא ןײק ָאטשינ ,םישרדמ יתב יד ןענעז טסיוװ .רעזייה יד

 .םידוקיר הרות-תחמש ןייק ַאטשינ ןוא

 יד ןיא ןפַאלק ,רעדנעל-םילירבעמ ײד ןופ ווירב יד ןושדנאוו

 רענייק ,טשינ טנפע רעניײיק ןוא ןעמייה עקילָאמַא ערעייז ןופ ריס

 ,ןעלרעדירב טשינ ,עמַאמ-עטַאט טשינ ,םינּפילבקמ טשינ יז זיא

 .םינכש יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא ײז ןּפַאלק .ךעלרעטסעווש טשינ

 עטיוט ַא .הנוע ןיאו לוק ןיא ,טשינ טנפע רענײק .ליטש זיא סע

 ןרעטשינ ןכוז לטעטש ןרעביא םורַא ײז ןפיול .םורַא טײקליטש

 עטיוט ַא .שינעכעדעג ןייק ןוא ןשינעטלעהַאב ןוא ןרעמיצ עלַא ןיא

 .םורַא טיײקליטש

 .רעמ ָאטשינ ןוא רעקיצרַאה ַא ,רעשידיי א בושיַאלָאמַא ןעוועג

 רעזדנוא רַאפ הבצמ עקיבייא ןַא ןייז סקנּפ רעקיזָאד רעד לָאז

 ןיא עכלעוו ,ןעטיב ןיא הליהק רעשידיי רעד ךָאנ רוכזי לטעטש

 ,עשיליוּפ ,עשיסורסייו ערעייז ןוא ןפרוווסיוא עשטמייד יד ךרוד

 טקינײּפרַאפ ןוא טדנעשעג םיתרשמ עשיניַארקוא ןוא עשיווטיל

 ןופ געט יד ןיא תוטיחש ןסַאמ יד ןיא ןרָאוװועג

 ב"שת בא םחנמ א"י -- 1942 ילי ן5

 ב"שת לולא ז"ט -- 1942 טסוגױא ןט9

 ג"שת ירשת 'ח -- 1943 רעבמעטּפעס ןט1ו9

 ערעודנוא ןופ תומשנ עטרַאצ ןוא עטסרעייט יד ךָאנ רוכזיַא

 ןענעז סנבעל סנעמעוו ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמַאמ ,סעטַאט

 .המקנ ןענָאמ תומשנ ערעײיז ןוא ןרָאװעג טקַאהעגּפָא

 ןענעז עכלעוו ,ךעלרעדניק עשידיי עקיליײה יד ךָאנ רוכזיַא

 ןענעז ךעלעּפעק סנעמעװ ,ךעלעגיוו ןיא ןרָאװעג ןכָאטשרעד

 ירעק עקידלּפַאצ סנעמעוו ,סעניבוד ץלָאה טימ ןרָאװעג טמעלפעצ
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 "סקיב ןייא ןופ לַאביליּפש ַא וו ןרָאוװעג ןפרָאוװעג ןענעז ךעלרעּפ

 ןפרָאװעג טייהרעקידעבעל ןענעז עכלעוו ,ןטייווצ ןפיוא זיפש

 .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןטרַאד ןוא רעבירג-טעזָאלק יד ןיא ןרָאוװעג

 ןענעז עכלעוו ,עטסרעייט ןוא עטסביל ערעזדנוא ךָאנ רוכזיַא

 ףױא ײז ןענערברַאפ ךרוד ןרָאוװעג טקינײפרַאפ רעדלעוו יד ןיא

 ,טייהרעקידעבעל רעדילג ערעײז ןדיינש ןוא ,סנפיוה-רעטייש יד

 ןפמוז עלַא רעביא טייזעצ ןענעז רעניײיב סנעמעװ

 ןבױרקעװַא םישודק ערעזדנוא ןופ םירוסי עסיורג יד ןלָאז

 .טכַאניײב ףָאלש םעד ןוא גָאטיײב ור יד רעדרעמ ערעײז ןופ

 קיבײא ןגלָאפרַאפ רעריטרַאמ ערעזדנוא ןופ סנטָאש יד ןלָאז

 !רעקינײּפ ערעײז

 ענייד ,קלָאפ ןייד ןוטעג טָאה ןעמ סָאװ טשינ לָאמנײק סעגרַאפ

 !רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע

 !ךעדרעמ ערעײז ןופ ןעמענ וצ המקנ קיביײא ךוז



 לעדַאר ןועמש

 עלעטעטש רעודנוא

 .ןגיובנגער ַא זיא ןפרָאוורַאפ םעד רעביא ...עלעטעטזע סָאד זיא ןטרָאד א

 ןגױא עניימ ןיא ןײרַא ןוז יד רעבָא טנייש סע

 ןלַארטש טימ ןוא גנודנעלב טימ ןָא יז טליפ ןוא

 ..טשינ טרָא ןופ רעמ ךימ ריר ךיא ..ייטש ךיא

 ..טשינ טרָאװ ןייק ,ךָאד ,ךיז טרעה'ס ,גנוטכַארט טימ לופ זיא םורַא ץלַא

 ...ןלַאפ ןעגנַאלק עליטש ..עמוק ןעגנַאלק עליטש זױלב

 .ןענַארַאפ םעד ןיא ץלַא ..ערעדנַא יו ..עשידִיי ַא ..עלעטעטש ַא

 ...קרַאמ רעטלַא ןַא .רעביטשש עניילק .ןבולק .םיזשרדמ-יתב

 .ןענַאמָאר עשידִיי יד ןיא סָאװ ,יד יו ינעג ..עלעטעטש ַא

 ..קרַאק ןפיוא רָאי טרעדנוה סקעז ..סנגיובעגנייא ןָא

 ..סעינַאמ עטלַא טימ ,ןעגנוטסולג עיינ טימ ..סעקשטיטלַא ןַא

 ..סעינַאוװעדָאה ערעוװע ,רעצ ,עביל ,טפַאשקנעב טימ

 .תורוד עצנַאג ךרוד ךיז ןעִיצ סָאװ ןטפאשטניירפ

 .רעדיוורעדיק ןבעל סָאװ ,םינכש

 ..תוריבע ענעטלַאהַאב ...הקדצ עקידוועמעש

 ..רעדיל עקיטעמוא ...םידוקיר עכעליירפ

 ..ןעלטרעוו עגולק ןוא ,ציוו ןוא ,ךעלהשעמ

 ..ןגעטש ןוא ךעלסעג

 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךייא בָאהיכ

 ..רעדילג ענעגייא יד ןיא טשינ טסעגרַאפ ןעמ יװ

 ןסע םייב ,ריצַאּפש יד ףיוא ,ףָאלש ןיא !עלעטעטש ,ָא

 ..ןעלטרעצ ןוא ךיד ןטעלג ,ןענָאמרעד ךיד ךיא געלפ

 !רעדיוו ןיוש ָאד ךיא ןיב טָא ףעמוקעג קירוצ ךיא ןיב טָא !?טסעז

 -- עניימ ךָאד ןעוועג זיא ,עלַא ןופ עקיצנייא יד ,דרע ןייד

 ..ןגָארטעג בָאה'כ ,יורטוצ טימ ןוא ,סעוורָאב סָאװ עקיצנייא יד

 ,גייטש םוצ טכַאמעג ּפערט ךיז רימ ןבָאה סנקלָאװ ענייד ןופ

 ןגייױוצ ענייד ןופ ןטָאש סעד ןיא

 ןטלעוו ןגיווועג ןוא ןטסָאמעג ןקיצנייא ןדעי רַאפ רימ ןבָאה

 יטלעצעג טלעטשעצ ןעמעלַא רַאפ -- ןעלמיה עיולב ענייד ןיא
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 ,ןקירב ןפרָאוװעג רעמיורט ןדעי רַאפ ןרעטש עקידלקניפ ענייד ןשיווצ

 ,ןקילב סנשטנעמ יד ןופ עקיטכיל ךעלרינש ןטכַאלפעג

 ..רעמוק ןוא דיירפ רעייז ןופ ןלערק יד ןגיוצעג ייז ףיוא ןוא

 ,רעמוז ןייד ןוא רעטניוו ןייד ןעז ןעמוקעג ָאד רעדיױװ ךיא ןיב טָא !עלעטעטש ,ָא

 ןבערטש וצ זדנוא טנרעלעג טָאה סָאװ ,לגייפ ענייד ןופ בעווש ןכיוה םעד

 ..ןרָאק ןייד ןופ דלָאג סָאד ,רעמייב ענייד ןופ ,ןזָארג ענייד ןופ סקּוװ םעד

 ..?ןרָאי יד ,ךיד טרעטלערַאפ טשינ ןבָאה ..?עקיבלעז סָאד ךָאנ וטסיב !עלעטעטש

 ..?ןבעל ןיא יז סע טייג יו ..?ןדַײ ענייד ןכַאמ סָאװ ןוא

 ..זדנוא טנעקעג -- ָאד עלַא ..טנעקעג ךָאד ןבָאה רימ ןעמעלַא

 .ירעטסעב רעד -- רערעדעי ןוא ןטייױוצ םוצ ןעוועג ךיילג רענייא

 ודנוא טנָאמ סָאװ ןוא טרעטַאמ סָאװ ,טפַאשקנעב יד זדנוא ןופ קעװַא םענ א

 ?עדריוו עליטש יד ,ערעזדנוא סעטַאט יד ןופ ,םוא ָאד טייג ןסַאג עכלעוו ףיוא !גָאז

 ?רעדירב ןופ טייקשידלעה יד טלעטשעגוצ זיא טנעוו עכלעוו וצ

 ?רעטסעווש ַא ןופ לטרעצ רעד דניצַא טּפַאלק ןבױש עכלעוו ןיא

 ..?עטכישעג עשידִיי ןייד ךיז טקידנע ּוװ ,ָא ךיז טבייה ּווװ !לייצרעד

 ..רעדיוו ךיד עזרעד ךיא ןוא ןגיוא יד ףיוא ךיא בייה טָא ..!עלעטעטש ןיימ

 ("םולח ןיא , עמעָאּפ רעד ןופ)



 ןייטשנרעב יכדרמ

 בושי ןשידיי ןופ עטנישענ רעד וצ
 ןעטינ ןיא

 וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי עקינייא

 .טרפב בושי ןשידִיי ןופ ןוא ללכב ןעטיב ןופ עטכישעג רעד וצ ןלאירעטַאמ ןעלמַאז

 ןשרָאפ סָאד טרילומיטס טָאה ענליוו ןיא ָאוַיי רעד ןעוו טייצ ַא סע זיא ןעוועג

 גנולעטשסיוא עסיורג יד ןרָאװעג טיירגעג ךיוא זיא ןַאד ,םיבושי עשידִיי יד ןופ

 יַאמ טימ ללש ַא טלמַאזעגפיוא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא .?ןלױּפ ןיא ןדַיי רָאי טנזיוט ,

 ענעדישרַאפ ןיא ,ןטנעמוקָאד-ויכרַא לָאצ עשּפיה רָאג ַא םעד ןשיװצ ,ןלַאירעט

 סעדנעגעל ,ןעגנולייצרעד -- הּפ-לעב ןופ גנולמַאז ערָאּפש ַא ךיוא יו ,ןכַארּפש

 .תורוסמ ןוא

 טצונרַאפ טעװ עטלמַאזעג סָאד זַא ןלעטשרָאפ ךיז טנעקעג סע טָאה רעוו

 ךיז סע טָאה ןעמעװ ?לטעטש רעזדנוא ךָאנ רוכזי םעד ןביירש וצ ידכ ןרעװ

 ךָאנ הכיא ןקידקיטייו ןרַאפ ןעניד ןפרַאד טעװ לַאירעטַאמ רעד זַא ,טמולחעג

 ?םייה רענעטינשרַאפ רעזדנוא

 רעכיוו םעד ןיא זיא לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגפיוא םעד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןופ ךורבנעמַאזצ ןכָאנ ,קידנעייז .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןברוח ןוא המחלמ ןופ

 עשהכולמ ייר ַא ןיא ןעגנולעג רימ זיא ןליוּפ ןיא ,1947--+6 ןרָאי יד ןיא ,םזיצַאנ

 ןופ עטכישעג רעד וצ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןעניפעג וצ רעדיװ ןוויכרַא

 יָאטָאפ לייט רעבָא ,ןעמוקַאבסױרַא עקַאט ךיא בָאה ןעילַאויכרַא לייט .ןעטיב

 סָאװ םינינב ןופ) המחלמ רעד רַאפ תושר ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,סעיפַארג

 רעטלַא רעד ,לוש עטלַא יד יװ ,טריטסיזקע טשינ ןטייצ ערעזדנוא ןיא ןיוש ןבָאה

 יד ןופ לייט ַא ,"דָאס סחלג, ןופ ריטסַאנָאמ םעד ,"דָאס ןטסוּפ,; ןופ טערַאזַאל

 .ןברוח ןשיצַאנ ןופ ןעמַאלּפ יד טימ קעװַא ןענעז ,(םילהוא ןוא תובצמ עטסטלע

 ךיא סָאװ ןטנעמוקָאד-וװיכרַא ףיוא טריזַאב ,ןכב ,זיא טעברַא עקידרעטייוו יד

 .לַאירעטַאמ ןקידהּפ-לעב. ןלַאיברעװ ןפיוא ןוא ןברוח ןכָאנ ןעמוקַאב טנעקעג בָאה

 ַא יװ ןביוהעגְנָא .לוגלג ןגנַאל ַא טכַאמעגכרוד טָאה ןעטיב לטעטש סָאד

 ןופ ךשמ ןיא רעבירַא זיא סָאװ ,*ףיוה; ןשיצירּפ םעד ןופ טקנוּפ-עמשטערק

 ,ענזירט ,שטיוועקדָאכ ,שטיוועקשודעדנַא :םיצירּפ יד ךרוד רעטרעדנּוהרָאי עכעלטע

 ,ןקיברַאפליפ ,ןקידעבעל ַא וצ ןסקָאװעגסיױא זיא ,יקצָאטָאּפ ףוסל ןוא זוַאהנעזיט

 .ץוביק ןשידִיי ,ןסיורג טשינ םגה
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 ןופ עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןגעוו ןלעטשּפָא ךיז תישאר עקַאט ןלעוװ רימ

 .רעמיטנגייא עשיצירּפ ענייז ןוא לטעטש

 טרעהעג ןעטיב טָאה 1570 רָאי םעד זיב זַא ,ןלייצרעד ןטנעמוקָאד-וויכרַא

 רעקיזָאד רעד ןופ עקימַאטשּפָא יד .שטיוועקשורדנַא החּפשמ רעשיצירּפ רעד וצ

 ןבָאה ,שטיוועקשורדנַא ײלָאקימ ןופ ןיז ,ףָאטשירק ןוא ווַאלסינַאטס ,החּפשמ

 ןַאי עטסָארַאטס (עטיל ןיא) רעטומַאשז םעד 1570 רָאי ןיא ןעטיב טפיוקרַאפ

 ,ענזירט החּפשמ רעד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא ןעטיב זיא רעטעּפש .שטיוועקדָאכ

 .ןעטיב ןיא רעטסיולק רענַאיליזַאב םעד טעדנירגעג ןבָאה סע רעדניק סנעמעוו

 רעשיצירּפ רעקידסחוימ רעשיװטיל-שילױוּפ רעד ןופ טַאמייה יד ןעוועג זיא ןעטיב

 -הכולמ עכיוה ,טייצ רעייז ןיא ,עטמירַאב ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ענזירט החּפשמ

 -טיל רעד ןעוועג ותעשב זיא ,ענזירט יײלָאקימ ,ייז ןופ רענייא .ןרָאטַארטסינימדַא

 האווצ ןייז ןיא ןבָאה סָאד לָאז ײלָאקימ רעקיזָאד רעד .רעטסינימ-ץנַאניּפ רעשיוו

 .ריטסַאנָאמ רענעטיב םעד "רענַאיליזַאב , יד ןבעגעגרעביא 1640 ילוי 20 ןופ

 "רַאפ ןעטיב ךיוא זיא ,תומחלמ ןופ ןטילעג טָאה עטיל ןעוו ,1655 רָאי ןיא

 .ןרָאװעג טביורעצ ןוא טסיוז

 .וַאהנעזט החּפשמ רעשיצירּפ רעד וצ רעבירַא ןעטיב זיא 1779 רָאי ןיא

 "נוה ,םיחטש-דרע עסיורג ןלױּפ-עטיל ןיא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סזוַאהנעזיט יד

 טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז ןבָאה ,ךעלטעטש רעקילדנעצ ןוא רעפרעד רעטרעד

 עקַאט טרעהעג וויטַאיציניא רעייז וצ .טנגעג םעד ןריזילַאירטסודניא ןופ ןווּורּפ יד

 -בַאפ רענעטיב יד ךיוא .ןקירבַאפ-ליטסקעט ךעלטעטש ייר ַא ןיא ןעיובסיוא סָאד

 .ץיזַאב רעשיצירּפ ַא ןעוועג זיא יז ןוא ןרָאװעג טיובעגפיוא ייז ךרוד זיא קיר

 ןעטיב םורַא .ןעטיב ןופ קרַאטש רָאג ןטלַאהעג טָאה החּפשמ עשיצירּפ יד

 עסיורג טימ (ענשזַארד ,עװָאטָאלז רעטיג ייר ַא טגָאמרַאפ *ףיוה, רעד טָאה

 זיא הלשממ רעשיצירּפ רעד ןופ טקנוּפלטימ רעד .סעקנָאל ןוא דלַאװ םיחטש

 סע ּוװ ,"ץַאלַאּפ , רעד ןעוועג זיא טרָאד ,(ןעטיב ןופ רעטעמָאליק 4 ַא) טנַאלפ ןעוועג

 .עיצַארטסינימדַא עשיצירּפ יד ןסעזעג זיא

 ןגעוו ,ןעטיב ןופ ףיוק םעד ןגעוו ןבעגעגרעביא ןרעוו סעדנעגעל ענעדישרַאפ

 ןטנעמוקָאד-ויכרַא ךיוא ,ןעטיב םורַא ןעמַאטש עשיצירּפ ייר ַא ןופ תוקולחמ יד

 טָאה סָאד םגה .ןעגנערב וצ ָאד יאדכ זיא ַאזַא טרּפ ןייא .םעד ןגעוו ןלייצרעד

 שיטסירעטקַארַאכ רעייז סע זיא ,בושי ןופ עטכישעג רעניײמעגלַא רעד טימ ןוט וצ

 -סיוא ןלופ םעד (1 רעמונ עגַאליײב) רימ ןעגנערב רעטייוו .טעברַא רעזדנוא רַאפ

 -כישצג יד ,(ךוברעטרעוו רעשיפַארגָאעג) *ינשטיפַארגָאעג קינװָאלס, םעד ןופ גוצ

 ןכעגרטביא רוציקב סע ןלעװ רימ .טנַאסערעטניא רעייז זיא סָאװ ךוסכיס ַא ןופ עט

 .שידִיי ןיא

 טָאה סָאװ הצירּפ ַא ,ַאנזירט יײלָאקימ ןטנָאמרעדרעִירפ ןופ לקינייארוא ןַא

 ,וַאהנעזיט ץירּפ ןרַאפ טַאהעג הנותח טָאה ,ַאנוװטַאמעש ןסייהעג םייה רעד ןופ

 ןופ טמַא ןסיורג םעד ןעמונרַאפ גנוריגער רעשיווטיל רעד ןיא טָאה רעכלעוו

 סָאװ ,זוַאהנעזיט רעקיזָאד רעד טָאה גָאט ןסיוועג א .?עטסָארַאטס-ןטנעמַאיד;

 יברַאקסדָאּפ ףיוה רעשיווטיל -- לטיט ןרעסערג ךָאנ ַא ןעמוקַאב םעדכָאנ טָאה

 טעבעג םייב .רעטסיולק רעקדורגָאװָאנ ןיא ןעוועג (רעטסינימ-ץנַאניפ-עציוו)
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 -ױטַאק יד ןיא .ןעטיב טנָאמרעד סנירעטעב יד ןופ ענייא יו טרעהעג רע טָאה

 סָאװ לכיב-טעבעג ַא ןופ ןטעבעג ןַאד ןעמ טָאה טנגעג רענעי ןופ סעכריק עשיל

 -ַאב, (ןעטיב ןופ טייוו טשינ) רעווערישז יד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא

 -רעטסיולק רעד ןיא טקורדעג עווערישז ןיא ,ןטרָאד עקַאט ןוא "רעדירב רענַאיליז

 רעקיליײה רעד רַאפ דיל ַא ןעוועג זיא לכיב-טעבעג ןקיזָאד םעד ןיא .יירעקורד

 ועטיב ױזַא יו טלייצרעד דיל ןקיזָאד ןופ זרעפ ןייא .?רעטומ-סטָאג, רעווערישז

 ןעועג שידקמ טָאה ענזירט ןַאּפ רעד זַא "רענַאיליזַאב, יד וצ ןעמוקעג זיא

 .("ןָאקַאז ַאנ;) ...ןעטיב

 ,טרעהעג רעבָא טָאה זוַאהנעזיט .חסונ רענעמונעגנָא רעד ןעוועג זיא ױזַא

 .טצעזרַאפ רָאנ ,ןעוועג עידקמ טשינ טגָאז רעטסעווש עקיזָאד יד זַא

 .("ווַאטסאז ַאנ;) ..ןוכשמ ַא יו ןבעגעג ןעטיב טָאה ענזירט ןַאפ

 ןשרָאפכָאנ ןביױהעגנָא טָאה רע .טריסערעטניארַאפ ןינע רעד טָאה ןזוַאהנעזיט

 לכיב-טעבעג םעד ןופ סעבַאגסיוא עקידרעירפ יד ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה ןוא

 טשינ ןוא "*רענַאיליזַאב , יד ייב ןוכשמ ַא ןעוועג זיא ןעטיב זַא ,עקַאט ךיז טדער

 רעייז וצ טסקעט םעד טשלעפעג טושּפ ןבָאה *רעדירב ,, עקילייה יד .הנתמ ןייק

 .ןעטיב טקנעשעגקעװַא ייז טָאה ענזירט זַא ,טקורדעג ןוא ןטסנוג

 ןטָאש ַא טפרַאװ "רעדירב, יד דצמ גנושלעפ-טסקעט רעד ןגעוו טרּפ רעד

 םיטּפשמ עגנַאל טריפעג ךיוא ותעשב ןבָאה סָאװ ,"רענַאיליזַאב , עקיזָאד יד ףיוא

 (רעיונעג ןַארַאפ רעטייו זיא םעד וגעװ) ןדַיי רענעטיב יד טימ

 ןופ ןכיילגרַאפ ,ןעגנושרָאפסיוא ,ןעגנוכוזרעטנוא טימ הרדס ַא קעװַא זיא סע |

 טגָאלקעגנָא טָאה זוַאהנעזיט ןוא ךעלכיב-טעבעג יד ןופ ןטסקעט ענעדישרַאפ

 -ייאוצ ןלעוו ןיא ןוא ןענזירט ןופ האווצ רעד ןופ גנושלעפ ןיא *רענַאיליזַאב , יד

 .ןוכשמ ַא יוװ ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סָאװ ,ןעטיב ךיז ןענעג

 ןגעוורעד ליפ רעייז ןלייצרעד'ס .םיטּפשמ יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןרָאי עגנַאל

 זיא ,סענזירט יד ןופ עקימַאטשּפָא ןַא יו ,יורפ סוַאהנעזיט .ןטקַא-סעצָארּפ יד

 ןטכוזעג םעד יז טָאה ןבעל ריא רַאפ רעבָא ,ןלַאנובירט עטסכעה יד וצ ןעגנַאגרעד

 םעד ןענּוװעג 1779 רָאי םעד ןיא ןבָאה םישרוי עריא טשרע .ןענופעג טשינ רשוי

 .םיצירּפ יד וצ טנעה "*רענַאיליזַאב , יד ןופ סױרַא רעדיוו זיא ןעטיב ןוא סעצָארּפ

 יד וצ רעבירַא ,תוביבס עריא ןוא ,ןעטיב םעדכָאנ זיא סזוַאהנעזיט יד ןופ

 .סיקצָאטָאּפ

 ,ךיז ןבָאה -- טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ןרָאי 70 -- טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,להק רענעטיב ןטימ טּפשמעג "רענַאיליזַאב , יד ,ןעז רעטייוו סע ןלעוװ רימ יו

 א +
* 

 לוש עטלַא יד טרעהעג טָאה ןעטיב ןיא ןטקעיבָא עשידִיי עטסטלע יד וצ

 ג(ןוויוא ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז לייוו ,*עטלַאק, יד ןפורעג ריא ןבָאה ערעדנַא)

 רעטילימ עשיסור סָאד ןעוו ,(1915) וערת ירשת ןיא ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא יז

 לטעטש סָאד ןדנוצעגרעטנוא ןשטייד עקידנפיירגנָא יד רַאפ ןטערטּפָא םייב טָאה

 ,ןטייז עכעלטע ןופ
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 עטלייצעג יד וצ טרעהעג טָאה קרעוװרעטסיימ שינָאטקעטיכרַא ןַא ,לוש יד

 -טסניק ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ךַאד רעקידנרָאגיײרד ַא .ןימ םעד ןופ םינינב

 טנעוו יד .םורַא ןצנַאג ןופ ןבױהעגסױרַא ןינב םעד טָאה ,ןעגנוטפעהַאב עשירעל

 ָאמעג ןעמַאר ןיא ןעמונעגנײירַא תוליפת ענעדישרַאפ טימ טריצַאב ןעוועג ןענעז

 .ןברַאפ-ןגיובנגער עטסנדישרַאפ יד ןיא ןטיווצ ןוא ןעמולב םינימה-לכ ןופ ענעל

 ,"תובא יקרּפ, ןופ תויח טימ טניײשַאב ןעוועג ןענעז טיפוס םייב ןעלקניוו יד

 .וצרעד ןכורּפש עקירעהעג יד טימ טרעּפמעל ַא ןוא רעלדָא ןַא ,בייל ַא ,שריה ַא

 יד טימ ןטימניא המיב יד ,שדוק-ןורא רעטריצַאב ןוא רעטצינשעג רעד

 טַאהעג ןבָאה .טיפוס םענעלָאמעג םוצ זיב ןביוהעג ךיוה ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלייז

 ,םורַא ןצנַאג םעד ןיא םש ַא

 יד זַא ,טלייצרעד טָאה לטעטש ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סָאװ הרוסמ ַא

 ךיז טָאה גנורעפילרעביא-הּפ-לעב עקיזָאד יד .טלַא רָאי 200 ןעוועג זיא לוש

 -עגסיוא ןעוועג זיא לוש רעד ןופ גנַאגנײרַא ןרעביא סָאװ םעד ףיוא טציטשעג

 .1573) ג"לש'ה -- יובפיוא ריא ןופ רָאי רעד טצינש

 טריפעג םלוע ןרעטלע ןשיוװצ ךעלטנגייא ךיז טָאה עטַאד רעקיזָאד רעד ןגעוו

 ןבָאה ערעדנַא ןוא ,(דמל ַא טימ) ג"לש טניימ סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה לייט ,חוכיוו ַא

 טסייה ,טָאה ש"ה תויתוא יד ןגעוו .(קידצ ַא טימ) ג"צש זיא סָאד זַא ,ןזיוועגפיוא

 רעטייוצ רעד ןוא עיסרעוו רעטשרע רעד ןשיװצ .טלפייווצעג טשינ רענייק ,סע

 עקידרעטעּפש יד זַא ,ןעמעננָא וליפַא ןלָאז רימ ןעוו .רָאי 60 ןופ קוליח ַא זיא

 ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא לוש יד זַא ,סע טניימ ,עקיטכיר יד זיא ָאסריג

 ,1623 רָאי

 טרעהעג ןַאד) 1573 רָאי ןיא ייס טריטסיזקע ןיוש טָאה בושי ַא יװ ןעטיב

 םעד ןופ .1633 רָאי ןיא ןיוש רעכיז ןוא (שטיוװעקשורדנַא םַאטש ןשיצירּפ םוצ

 טַאהעג ןַאד ןיוש ןבָאה רימ זַא ,רָאלק זיא 1570 רָאי ןיא ןעטיב ןופ טקַא-ןינק

 טקַארט-השבי ןקיטכיוו ַא ףיוא ןגעלעג ןיא סָאװ בושי ןבושח ַא טימ ןוט וצ

 .ערַאשטש יד -- געװרעסַאװ ןכעלגעוװַאב ַא ייב ןוא (םינָאלס --- קסירב)

 עקַאט זיא לוש רעטלַא רעד ןופ ןינב רעד יצ קפס ַא טרָאפ רעבָא זיא סע

 רעדָא 1573) ןרָאי ענעי ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ רעקינעי רעד ןעוועג

 .ןרָאװעג בורח 1655 ןופ טייצ-המחלמ רעד ןיא ןעטיב זיא ןסייוו רימ יוו .(3

 םינינב ערעדנַא ןופ טקורעגּפָא ןעוועג זיא סָאװ ,לוש יד זַא ,ןייז ןעק סע ,תמא

 -עצ יד ןטימעגכיוא טָאה ,חטש ןקידייל ,ןטיירב ַא טַאהעג ךיז םורַא טָאה ןוא

 ריא ףיא לוש יד ןעױובּפָא םייב זַא ןסָאלשעגסױא טשינ זיא ךיוא .גנורעטש

 ןפיוא ןעוועג זיא סָאװ עטַאד עטלַא יד טצירקעגסיוא רעײנַאב יד ןבָאה ץַאלּפ ןטלַא

 לוש ַא ןופ רעיינַאב יד ןעוו ,ךס ַא טנַאקַאב ןענעז ןלַאפ עכלעזַא .ןינב ןקידרעִירּפ

 ,ןטייצ עקידרעַירפ יד ןופ סוחי דעייז ןעִיצ וצ ןעַימַאב ךיז ןגעלפ

 טָאה ,םלוע-תיב ןופ ןוא (ץחרמ) הווקמ רעד ןופ ,לוש רעד ןופ ץַאלּפ םעד

 יד יב סע זיא ןעשעג .להק םעד ,לטעטש םעד הנתמ ַא ןבעגעג *ףיוה , רעד

 סָאד ,סעשטיװעקשורדנַא יד ןופ ןטייצ יד ןיא ,ןעטיב ןופ סעיצַאלעצרַאּפ עטשרע

 םעד ןעמ טָאה רעצעלּפ עקיזָאד יד רַאפ .טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ ןטימ ןיא טסייה

 ,זניצ-*עווָאצַאלּפ , םעד ןלָאצ טפרַאדעג טשינ *ףיוה;
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 טייק יד זיא ןעטיב ןיא ןדִיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ טרּפ רעקיטכיוו רָאג ַא

 "רענַאיליזַאב, רעד טריפעג הליהק רענעטיב רעד ןגעק טָאה סע סָאװ םיטּפשמ ןופ

 ןטקַא יד ןופ ,2.246 רעמונ *יסיּפדַאנ ןיא יטסעגער,, סיקסדַאשרעב ןיא .רעטסיולק

 ,(2 רעמונ עגַאלײב עז) 375 י'ז ,123 'ב ,עיסימָאק רעשיגָאלָאעכרַא רענליוו ןופ

 .טּפשמ ןקיזָאד ןגעוו רימ ןעניפעג

 -לָאװ ייב) עוועקסיל ןיא ריטסַאנָאמ *רענַאיליזַאב , םעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 (הנוי) טונוַאי :ןדַיי רענעטיב יד טגָאלקעגנָא טָאה טיָארדעג ייטעלעמ (קסיווָאק

 -טלע יד -- שטיווָאמַארבַא שריה ןוא המלש ,שטיווָאשזוָאמ המלש ,שטיווָאמַארבַא

 ַאדָארָאג ךישרַאטס ךינלַאהַאק :לַאניגירָא ןיא) .ןעטיב טָאטש רעד ןופ להק ןופ עטס

 .(ןעטיב

 :סָאװ טָא ןיא ןענַאטשַאב זיא רעײטשרָאפ-ריטסַאנָאמ םעד ןופ העיבת יד

 -טפירש ַא רעטנוא ,ןעמונעג 1737 רָאי ןיא טָאה להק (רענעטיב) רעקיזָאד רעד...
 ,שטיוועסורט טקידענעב זדנָאיסק םייב (ןדליג) סעטָאלז טנזיוט ייווצ ,תובייחתה רעכעל

 ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה להק רעד ."רענַאיליזַאב, רעווערישז יד ןופ ןטסטלע םעד

 להק רענעטיב רעד טָאה רעטנעצָארּפ עקיזָאד יד .טנעצָארּפ ןכעלרעי ַא ןלָאצ וצ

 יד טשינ טלָאצעג טשינ רע טָאה ןַאד ןופ .רָאי ןעצ יװ רעמ רעלוגער טלָאצעג
 .ןרק םעד טשינ ,רעטנעצָארּפ

 "ונעג ,1768 רעבמעצעד ןט25 םעד ,להק רענעטיב רעבלעז רעד טָאה הזל ץוח
 זדנָאיסק םייב סעטָאלז טנזױט ,תובייחתה רעכעלטפירש ַא רעטנוא רעדיוװ ,ןעמ
 בוח ןקיזָאד םעד ךיוא ."רענַאיליזַאב, רעװעקסיל יד ןופ ןטסטלע םעד ,יוװָארבמָאד

 .טלָאצעגנייא טשינ להק רענעטיב רעד טָאה

 ןענעקסּפוצ לָאז לַאנובירט רעשיווטיל רעד זַא ,רעבירעד טגנַאלרַאפ עבות רעד
 סעטָאלז טנזיוט ןוא טנזיוט ייווצ תובוח יד ןלָאצניײא לָאז להק רענעטיב רעד זַא
 רעסיוא ןוא רעטנעצָארּפ יד רַאפ (סעטָאלז 3,000 ךיוא) עמוס ַאזַא ןוא ןרק םעד ןופ
 ןבעגסױרַא ןעמ לָאז רעדיוו .טכירעג ןופ סעבַאגסיױא יד רַאפ סעטָאלז 200 ךיוא םעד
 ןגייל ךרוד ןענָאמפױא ןענעק עמוס עקיזָאד יד לָאז ןעמ זַא) "עיצנַאטיועקניא. ןַא
 ךיוא ןוא להק ןופ רעזייה יד ,להק ןופ רעײטשרָאפ יד ןופ רעזייה יד ףיוא (טסערַא ןַא
 .(ַאלָאקש) לוש רעד ףיוא

 ,קסּפ םעד ןגָארטעגסױרַא 1778 רָאי םעד ןיא טָאה לַאנובירט רעשיווטיל רעד
 ןוא ןרק ןרַאפ סעטָאלז טנזיוט סקעז ןלָאצנײא ףרַאד ןעטיב ןופ להק רעד זַא
 סָאד טביילב עבות םעד .תואצוה-טכירעג סעטָאלז 400 ןוא בוח ןופ טנעצָארּפ

 ,להק ןופ םוטנגייא םעד ףיוא טסערַא ןַא ןגײלַאב ןופ ,"עיצנַאטיוװקעניא, ןופ טכער

 טקַאפ םעד ןגעװ רָאנ טשינ זדנוא טלייצרעד טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד
 -ַאיליזַאב , יד ןופ רעייטשרָאפ םעד ןוא להק רענעטיב םעד ןשיוװצ טּפשמ םעד ןופ
 .  :םיטרּפ עכעלטכישעג עקיטכיװ ייר ַא ךיז ןסיוורעד רימ ."רענ

 רָאג ףיוא טלעג ןגרָאב וצ ןעגנּוװצעג ןעוװעג זיא להק רענעטיב רעד (א

 ןייק ,טסייה'ס ."רעדירב רענַאיליזַאב עקילייה , יד ייב טנעצָארּפ ןכיוה ַא

 ,טייצ רענעי ןופ ןדִיי רענעטיב יד ןעוועג טשינ ייז ןענעז םיריבג עסיורג

 ;טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ

 ײנטנעצָארּפ עטוג רָאג רַאפ סױרַא ךיז ןזייו *רענַאיליזַאב, עמורפ יד (ב

 רענעטיב ייב טנָאמעג עיסעס רעבלעז רעד ףיוא יז ןבָאה רָאנ טשינ .סעק
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 סעטָאלז 2.000 טגנַאלרַאפ ייז ןבָאה הליהק רעװעביטסמַא םייב ךיוא ,להק

 ;רעטנעצָארּפ טימ בוח ַא רַאפ

 עשלהק טגָאמרַאפ טָאה ,הליהק עטריזינַאגרָא ןַא טַאהעג טָאה ןעטיב (ג

 ;סעדייבעג

 -עּפש) דָארָאג גנונעכייצַאב רעד טימ ןרָאװעג ןפורעגנָא ןַאד זיא ןעטיב (ד

 ,(לטעטש ַא ,ָאקשטעטסעימ ַא ןעוועג ןעטיב זיא רעט

 .תואוולה עקיזָאד יד טפרַאדעג ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ףיוא טשינ ןלייצרעד ןטקַא יד

 סעמוס עטנקסּפעגוצ יד ןבָאה ןדִיי יד ױזַא יו ןוא ןעוו טסּוװַאב טשינ ךיוא זיא סע

 ,טלָאצַאב

 "רענַאיליזַאב , יד ,ןיוש ןסייוו רימ יװ ,ןבָאה ,1779 ,רעטעּפש רָאי ַא טימ

 עשיצירּפ ןיא רעבירַא זיא ןעטיב ןוא ןזוַאהנעזיט טימ סעצָארּפ רעייז טליּפשרַאפ

 .טנעה

 -נײרַא ןרַאפ .סעדנעגעל ענעדישרַאפ טבעוועג ךיז ןבָאה לוש רעטלַא רעד םורַא

 םיא ףיוא .(ןייטשלימ ַא) ןייטש רעקידכעלייק ַא ןגעלעג זיא שולָאּפ ןיא גנַאג

 סעדנעגעל ייווצ .ןישודיק-רודיס םעד תעב תוּפוח יד ןרעו טלעטשעגפיוא ןגעלפ

 זַא ,ענייא .ןייטש ןקיזָאד םעד ןגעוו ןרָאװעג טלייצרעד ןענעז

 -צולּפ ןייז ןישודיק-רדסמ תעב ןענעז ,ןעשעג סע זיא ןטייצרַאפ ,לָאמַא

 ,בר רענעטיב ןקיטלָאמעד םעד ןופ קסּפ ַא סױרַא זיא .הלכ-ןתח ןברָאטשעג גניל

 ןעמ לָאז ןגעוו ןוקית רעייז רַאפ ןוא ףיוהלוש ןפיוא ָאד ןייז רבקמ ייז לָאז ןעמ זַא

 "..תונותח תעב הּפוח יד ןלעטשפיוא קידנעטש טרָא םעד ףיוא

 רעד ןטלַאהַאב טגיל ןייטש ןרעטנוא זַא ,טלייצרעד עדנעגעל עטייווצ יד

 עינַאװָאטשיר רעד ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא רע .לוש רעד ןופ (רעלָאמ רעדָא) רעיוב

 -עג (עיסרעוו רעקידרעירפ רעד ןיא יװ) ןעמ טָאה .ןינב םעד ןקידנעסיוא םייב

 ..לֹוש רעד ןופ לעווש רעד ייב ןבָארגַאב גורה ןקיזָאד םעד ןסייה

 ןכעלטכישעג ַא רַאפ קנו ַא ,טיידנָא ןַא יו רעמ טשינ זיא עדנעגעל ַא

 בגַא .לוש רעד םורַא סעדנעגעל רענעטיב יד טימ עקַאט סע זיא ױזַא ןוא .טקַאפ

 ךס ַא ןיא תואחסונ ענעדישרַאפ ןיא טרזחעגרעביא סעטכישעג עבלעז יד ןרעוו

 .דעלטעטש ןוא טעטש

 רעטעּפש ייז ןענעז ,ןעטיב ןיא םינינב עשלהק עשידִיי ערעדנַא יד ךייש סָאװ

 רעד ,לוש רעטלַא רעד ייב ששרדמה -תיב רעד טרעהעג ייז וצ .ןעמוקעגפיוא

 -תיב רעד ןוא הרות-דומלת יד ,שרדמה-תיב רעשהכאלמ-לעב רעד -- ,"םיטייח,

 זיא הזל ץוח ."ףיוהלוש, םעד ןפַאשעג ץחרמ ןטימ ןעמַאזוצ ןבָאה עלַא ייז .ברה

 .עג הצלה ךרדב ןוא טזיירגרַאפ) לביטש-םידיסח סָאד ועוועג "לסעג-שדקה;, ןיא

 ףיוא לשרדמה -תיב רעד םעדכָאנ ,("עינרַאדיסח, טָאטשנָא *עינרַאדיחס, יד ופור

 רמז-ילכ םעד בייל-עשטיא ןופ הנתמר ןרָאװעג זבעגעגרעביא זיא סָאװ ,?טָאטשיײנ;

 רעד רַאפ טרַאה ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ ,שרדמה:תיב *רעגרַאב , רעד ווא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רָאּפ ַא ןופ ךש-ב ןעטיב ןיא ןדִיי וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ןינב ַא

 ."דאס ןטסוּפ , ןיא זענאטשעג זיא סָאװ זיוה-וקנַארק סָאד ןעוועג זיא ,רָאי טרעדנוה

 רענעטיב קינייװ ןוא ןעוועג טשינ ןינב רעד ןטרָאד ןיוש זיא טייצ רעזדנוא רַאפ
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 ,סעּפיל עטלַא רעטרעדנוהרָאי יד ןשיווצ ,"דָאס ןטסוּפא םעד ןיא זַא טסּווזעג ןבָאה

 עדייבעג יד .זיוה-ןקנַארק ַא רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,עדייבעג ַא ןענַאטשעג לָאמַא זיא

 תועמשמ ךיז טלדנַאה סע .ענזירט הררש רעד ךרוד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא

 יד וצ רעטיג ענייז טנוכשמרַאפ טָאה רעכלעוו ,יילָאקימ ענזירט ןטצעל םעד ןגעוו

 .טרעדנוהרָאי ןט17 ףוס ןופ רעפעגמוא טמַאטשעג טָאה עדייבעג יד .*רענַאיליזַאב,

 עטסטנַאסערעטניא סָאד .םורַא םעד ןוא לטעטש סָאד טנידַאב טָאה זיוה-ןקנַארק סָאד

 ןיא ןבירשעג) טלַאטשנַא םעד רַאפ תונקת עשיצירּפ יד ןיא סָאװ זיא ייברעד

 וצ טכער סָאד ןבָאה עקנַארק עשידִיי זַא ,טקנוּפ ַא ןעוועג זיא (שילױּפ-טלַא
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 המחלמ טלעו רעטשרע רעד ךָאנ "ףיוה לושג רעד

 רעד סטכער רעכעה :לוש רעטלא רעד ןופ ץַאלּפ רעטמיוצעגמורא רעד סטכער

 םיטייח רעטקידנערַאפ-טשינ רעד סקניל :שרדמה-תיב רעסיורג רעטױבעגּפָא

 .לושיתוברת ַא רַאפ ןרעוו ןבעגעגרעביא טלָאזעג 1939 רָאי ןיא טָאה סָאװ

 עטעדנּוװרַאפ יד ןגעלעג ךיוא ןענעז זיוה-ןקנַארק ןקיזָאד ןיא .ןסע רשכ ןעמוקַאב

 -רָאפ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןענעז סָאװ תומחלמ ענעדישרַאפ יד תעב רענלעז

 .ןעמוקעג

 םעד טצונַאב הפוקת רעגנַאל ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה גנורעקלעפַאב עשידִיי יד

 םעד) *שזעטַאימ, ןתעב ,1863 רָאי ןיא ןרָאװעג בורח זיא ןינב רעד .טלַאטשנַא

 ,(דנַאטשפיױא ןשילױּפ

 .םיאפור עשידִיי טעברַאעג ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןבָאה זיוה-ןקנַארק םעד ןיא

 םעד ןופ וויכרַא םעד תושר ןיימ ןיא טַאהעג בָאה ךיא ןעוו ,המחלמ רעד רַאפ



 ןעטיב סקנּפ 14

 .(ַארָאהַאנרעיוו ,"ףיוה, ןופ רעביירש רעד רימ סע טָאה טגרָאבעגסיױא) זיוה-ןקנַארק

 רָאי טרעדנוה רָאּפ יד רַאפ םיאלוח יד ןופ המישר עלופ יד ןעוועג זיא ןטרָאד

 -עגנָא ןעוועג זיא טסקעט ןשילױוּפ םעד ןיא .םיאפור עשידִיי יד ןופ ןעמענ יד ןוא

 ןופ ןטַאדלָאס יד ןופ המישר ַא ןעוועג טרָאד זיא ערעדנַא ןשיווצ .אפור ןבעג

 ןבָאה ייז לייוו ,ןדִיי ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ ךיוא ,1812 ןופ ײמרַא סנָאעלָאּפַאנ

 ןסע רשכ טגנַאלרַאפ

 יַצג טצונרַאפ םעדכָאנ זיא זיוה-ןקנַארק םענערָאװעג בורח ןופ ץליהעג סָאד

 ,דייר וצ ןעמוק ךָאנ םעד ןגעוו טעוװ סע .לביטש-םידיסח סָאד ןעיובפיוא םייב ןרָאװ

 -מוא ןוא ןעטיב וצ תוכייש עסיורג רָאג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןינב רעטירד ַא

 .ריטסַאנָאמ רעד ןעוועג זיא ,בושי ןשידִיי םוצ טקעריד

 ףיוא "זורג, טימ) ךורב טימ גרעב יד ןעזעג רָאנ ןבָאה ,רוד רעזדנוא ,רימ

 .ענּפַאװ רעטנקירטרַאפ טימ טשימעג לגיצ רעקיטש -- (ןושל ןשלטעטש רעזדנוא

 םעד ןופ ,*גרַאב , ןופ דנַאר ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה *זורג, ןופ רעבירג ןוא גרעב יד

 ךעלטשער .לכייט רעשטערַאז םוצ זיב "דָאס סחלג;, םעד סיואגנעל ,עינדור וצ געוו

 ,טריטסיזקע ךָאנ ןבָאה םיוצ-רעטסיולק ןטרעיומעג םעד ןופ

 טָאה ןעטיב ןעו טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ריטסַאנָאמ רעד

 ןיא עטסנעעזעגנָא ןוא עטסערג יד וצ טרעהעג טָאה רע .סענזירט יד וצ טרעהעג

 טימ ,םיא טָאה סָאװ ,רעווערישז םעד ןופ רעטלע ךָאנ ןעוועג זיא רע .טנגעג םעד

 למיה ןרעביא *ןזיוװַאב  ךיז טָאה עווערישז ןיא .ןגיטשעגרעביא ,רעטעּפש ןרָאי

 -ייה ןוא בושח רעמ ןרָאװעג רעקיטרָאד רעד זיא רעבירעד ןוא ,*עמַאמ סטָאג,

 -ַָאליק 20) עווערישז ןייק ןייג סעקינלגר-הלוע ןגעלפ תומוקמ עטייוו רָאג ןופ ,קיל

 ןענַאװ ןופ ,(עווערישז רַאפ רעטעמָאליק 10) ןימערעמ ןופ ןיוש .(ןעטיב ןופ רעטעמ

 -הלוע לייט ןגעלפ ,סרעטסיולק רעווערישז יד ןופ ןציּפש יד ןעז ןיוש טגעלפ ןעמ

 טגעלפ עווערישז ייברַאפ רערָאפכרוד רעדעי ...ינק יד ףיוא ןרַאש ךיז סעקינלגר

 ,םינָאלס --- ןעטיב טקַארט ןפיוא ןגעלעג זיא עווערישז ,לטיה סָאד ןעמענּפָארַא ןזומ

 טשינ ןוא עווערישז ןדיימוצסיוא ידכ ,געוו ךס ַא ןגײלנָא ןדִיי עמורפ ייברעד ןגעלפ

 ."האמוט, רעד דובכ ןבעגּפָא

 יד ןופ .רעבושח ותעשב ןוא רעטלע ןעוװעג זיא ריטסַאנָאמ רענעטיב רעד

 טָאה ױזַא .תונכשמ ןגיילוצנייא ןעטיב ןיא ןעמוק ןעמ טגעלפ תומוקמ עטסטייוו

 -סַאנ; ןטימ ךוסכיס ַא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ןטימ ןיא טַאהעג הצירּפ רעקצולס ַא

 טרינָאּפעד טָאה יז סָאװ ,גנוריצ ריא טימ זַא ,ריטסַאנָאמ רענעטיב ןופ *לעטַאיָאט

 סע ךיז טָאה טלדנַאהעג ןוא ,גנונעדרָא ןיא טשינ סעּפע זיא ,ריטסַאנָאמ ןקיזָאד ןיא

 .רענייטשלדייא ערעייט ןוא רעבליז ,דלָאג ןופ רצוא ןסיורג רָאג ַא ןגעוו

 -ירּפ םעד ןשיוװצ טלייטעג ןעוועג ןעטיב רעביא הלשממ יד זיא ןרָאי עגנַאל

 העד יד ןגעוו סע טָאה טניימעג .ריטסַאנָאמ *רענַאיליזַאב, םעד ןוא "ףיוה, ןשיצ

 ערעייז רַאפ "זניצ , םעד ןבָאה ,ןדִיי יד ,רעניווונייא עשלטעטש יד ,ןדִיי יד רעביא

 -ַאב , יד ןוא ,"ףיוה, םעד טלָאצעג (*עװָאצַאלּפ,) רעצעלּפ ןוא רענטרעג ,רעדלעפ

 ןדָיי יד ןופ םינינע עכעלרעניא יד ןיא טשימעגניײרַא רעבָא ךיז ןבָאה *רענַאיליז

 ףיוא ןעניוו וצ טביולרעד ןעוװעג טשינ ןדִַיי יד זיא סע ןעוו טייצ ַא ןעוועג

 ,*טָאטשיײנ,
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 רימ .טנָאמרעד ןיוש רימ ןבָאה *רענַאיליזַאב, יד טימ םיטּפשמ יד ןגעוו

 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןוא טליוהרַאפ זיא סע רעבָא ,ךוסכיס ןייא ןגעוו רָאנ ןסייוו

 ןייטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא זיא בושי םעד סָאװ ץלַא סָאד ,ןויכרַא יד טימ ןעמַאזוצ

 .סעקינטנעצָארּפ "עמורפ, עקיזָאד יד ןופ

 (זיוה-ןקנַארק םעד טימ ןעמַאזוצ) ןרָאװעג טרעטשעצ ךיוא זיא ריטסַאנָאמ רעד

 עשילױּפ יד טקיטסעפרַאפ ןבָאה ךיז ןלָאז ןטרָאד .1863 ןופ *שזעטַאימ, םעד תעב

 ,ןָאזינרַאג רעמינָאלס ןופ ענעמוקעג ,ןעגנולײטּפָא-רעטילימ עשיסור .סעצנַאטסוװוָאּפ

 .ןרָאװעג טקידעשעצ ןענעז ייז ןוא םינינב עטקיטסעפרַאפ יד טמערוטשעג ןבָאה

 ןַא טניוװעג טייצ לקיטש ַא םעדכָאנ טָאה םינינב ענעבילבעג ץנַאג לייט ןיא
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 םעד סעדכָאנ ,בוטש סהילא לשרִַײי ןעמ טעז סטכער "םַאג עיינ; יד

 רעטייו ןוא בוטש סעקסינ סקניל ;סעשטיוועקנימ עייש ןוא סרעלטָאק

 .זיוה -תופתווע סבייל -רעזייל ןוא סערַא-סלדנעמ

 -עּפש .ור יד ןטיהוצּפָא ןעטיב ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,רענלעז עשיסור גנולײטּפָא

 .רַאפ טצונעג לגיצ יד ןבָאה סָאװ םידיחי וצ טפיוקרַאפ םינינב יד ןעמ טָאה רעט
 בור רעד זַא ,ןגָאז ןעטיב ןיא עקַאט טגעלפ ןעמ .סנוויוא רַאפ רקיעב ,םינינב
 לגיצ יד .לגיצ:-ריטסַאנָאמ ענהפירט יד ףיוא טכַאמעג ןרעוװו רעטנלָאשט ערשכ

 ןוא עקיטנַאקריפ ,עכַאלפ ,עסיורג -- טַאמרָאפ ןלעיצעּפס ַא ןופ ןעוועג ןענעז

 .קידנַאטשרעדיװ-רעייפ

 געו םעד ,עילבערג יד ,*סַאג עיינ, יד ןטָאשעגנָא ןעמ טָאה "זורג; םעד ןופ

 .עװָאנַאמָאד וצ געוו םעד ןוא ןקירב יד וצ
 -ַאב, יד *טנשריעגּפָא; רעטעּפש רעטרעדנוהרָאי טימ לטעטש סָאד טָאה ױזַא
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 -רַאפ ףיוא רָאי טרעדנוה רָאֹּפ ַא ייז טָאה סָאװ ,ריטסַאנָאמ רעייז ןוא *רענַאיליז

 ןרָאי יד ןעגנַאגרעד םינפוא ענעדיש

 זיא סע ,ךרעב תוחּפה-לכל זיא יונעג טשינ ביוא ,ןעוו עגַארפ רעד ףיוא

 יײר ַא ןופ .ןרעפטנע וצ רעווש זיא ןעטיב ןיא בושי רעשידִיי רעד ןעמוקעגפיוא

 ןעוועג טלַא ןברוח םעד ברע זיא להק רענעטיב רעד זַא ,ןיוש רימ ןסייוו סעטַאד

 ,טשינ רימ ןבָאה תישארב םעד ןופ עטַאד עיונעג ַא רעבָא ,רָאי 200 רעכעה

 תנידמ דעו; ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא טנָאמרעד טשינ ןעטיב ,לשמל ,טרעוו טָא

 ,טעשטיימ) טנגעג םענעי ןופ ךעלטעטש רעקילדנעצ ָאי ןרירוגיפ סע ּוװ ,?אטיל

 -רעד רשפא .(ַא"א ץיוװָאלָאטס ,עקנָאלַאּפ ,שומ ,ץערָאװד ,רימ ,שטידָארָאה ,לטעשז

 ,דעו ןשיווטיל םעד רַאפ הביבס עצנַאג יד טריטנעזערּפער טָאה םינָאלס סָאװ רַאפ

 ,תישארב ןשידִיי רענעטיב םעד ןופ עטַאד יד ןליוהרַאפ זיא סע יו טקנוּפ

 .רעטרעדנוהרָאי עטשרע יד ןיא ןדַיי ןופ לָאצ רעד ןגעוו טשינ ךיוא רימ ןסייוו

 237 ןעטיב ןיא ןעוועג זיא סע ןעוו ,1766 רָאי ןופ רימ ןבָאה רעפיצ עטשרע יד

 .רעלָאצ-רעײטשיּפָאק עשידִיי

 יד ןעוועג סע ןענעז רע ,הלאש יד ןדנוברַאפ ךיוא זיא תישארב םעד טימ

 ?ןעמוקעג ייז ןענעז ןענַאװ ןופ ?םיבושי עשידִיי רענעטיב עטשרע

 -תישארב םעד ןופ ןינבו ןינמ בור רעד זַא ,קפס םוש ןייק ָאטשינ ןיוש זיא ָאד

 .טײלספרָאד לטעטש ןיא ענערָאפעגנײרַא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא בושי ןשידִיי ןקיד

 -שטערק ןדִיי ןסעזעג םינומדק ןופ ןענעז ןעטיב םורַא רעפרעד רעקילדנעצ יד ןיא

 *טקַאּפ ; םעד ןטלַאהעג ןבָאה ייז --- סרענלימ ,ןדימש ,סרעטקַאּפ ,ןרַאדנערַא ,סרעמ

 ךיז טָאה ייז ןופ .ןלימ ןוא סעינלָאמס ,ןעיירעיורב ,ןעיירעקלעמ עשיפיוה יד ןיא

 ןצנַאג םעד ןיא טקנוּפלטימ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,לטעטש ןיא בושי רעד ןביוהעגנָא

 ,םורַא

 רעטצעל רעד זיב ןטלַאהעגנָא טָאה לטעטש ןיא ףרָאד ןופ גנורעדנַאװניײא יד

 עכעלטע לטעטש ןיא טַאהעג ןבָאה רימ .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ טייצ

 ןעמַאטש ייז זַא ןזיוועגנָא ןעמענ-בָאגוצ ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ תוחּפשמ קילדנעצ

 -עג ןבעגעגרעביא זיא (גנונעכייצַאב) יונכ רעקיזָאד רעד .רעפרעד עקימורַא ןופ

 ךָאנ ןבָאה סעקינבושי עקילָאמַא ןופ ךעלקינייא .תורוד עקידרעטעּפש יד וצ ןרָאװ

 -המחלמרַאפ ןיא רימ ןבָאה ױזַא ,סעדייז ערעייז ןופ ןעמענ-ףרָאד יד ןגָארטעג ץלַא

 השמ ,רעילהוא ןמלז ,רענָאשזעי המלש ,רעילעמעשט עשזדָאד :טַאהעג ןעטיב ןקיד

 -ַאסיווָאנ לדנעמ ןוא לקנַאי ,רעוועינינוקָא ריאמ ,רעזעטיוועקטעד קחצי ,רערָאהָאּפ

 -עיבויל החמש ,רעקרַאב ערָא ,רעילָאּפַאז ריאמ ,רעילשימַארבָאד ןושמש ,רעד |
 -לָאק לשרעה ,רענריּפַאּפ עבייל ,רעציליהָאמ עקייח ,רעווָאנַאכָאק לבייל ,רעטישט

 ,רעניונג םַאטש וצנַאג ַא ןוא רענעעמַאי בייל-יכדרמ ,רעיקשעלפ ןושרג ,רעזשטיווָאב

 ,המודכו רעווָאינערבָאד ,רעווַאטסַאז ,רעווָאטָאלז ,רענשזַארד ,רענירעטסַאּפ

 -רַאפ ןזעוועג ױזַא ןענעז סעקינבושי עקידרעִירפ ןופ ךעלקינייא ןוא רעדניק

 ערעייז טסּוװעג טשינרָאג לָאמטּפָא טָאה ןעמ זַא ,םַאטשּפָא-ףרָאד רעייז טימ ןדנוב

 ןעגנַאגעגמורַא לטעטש ןיא ןענעז רעטרעדנוה יד ןיא .ןעמענ-עילימַאפ עקיטכיר

 םעד ןוא םעד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ סעדנעגעל ןוא סעטכישעג ענעדישרַאפ
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 ןַאד ךָאנ זיא ןזעוועג , :ןרעה השעמ ןימ ַאזַא ןיא ןעמ טגעלפ ןטלעז טשינ .קינבושי

 ..."עדייז-רעטלע סמענעי רעדָא סמעד טניווװעג טָאה ףרָאד םעד ןוא םעד ןיא ןעוו

 -עג ,רעפרעד קילדנעצ ַא ןיא ,ןעטיב םורַא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיוא

 םירדח עשלטעטש יד ןיא רעדיק ערעייז ןבָאה ןגעלפ סָאװ ,סעקיבושי טניווו

 .םיארונ-םימי ףיוא לטעטש ןיא ןעמוק ךיוא ןײלַא ןוא סעלוש רעדָא

 תורוד עקידרעִירפ יד ןיא זיא טנגעג רעזדנוא ןיא טנעמעלע-סעקינבושי רעד

 "עג רעד ןיא עלָאר עסיורג רָאג א טליּפשעג ןוא רעקידװעעזנָא רָאג ַא ןעוועג

 -"ינבושי ליפ רעייז .ללכ ןשידִיי ןופ ןעגנוָיצַאב עטסקינייװעניא יד ןופ גנוטלַאטש

 ןיא ייס ,תודיסח ןיא ייס ענעעזעגנָא רָאג עקאט ןוא .םידיסח ןעוועג ןענעז סעק

 ,שטיוועכעל) "ןפיוה, עשיקידצ רעשעילָאּפ-שיסורסייוו יד ןופ םייבר יד .ןגעמרַאפ

 ןשטנעמ-ללוכ ערעייז ןכוזַאב ךעלנעזרעּפ ןגעלפ ייז (ןירבָאק ,םינָאלס ,וָאנאדיוק

 רעייז .םיחילש ערעייז ןקישּפָארַא ןיהַא ייז ןגעלפ לָאמ רעדנַא ןַא .רעפרעד יד ןיא

 -פומ יד ןגעוו עקאט ןלייצרעד רעמינָאלס יד ןופ תוישעמ עשידיסח יד ןופ ךס ַא

 ,סערַאדנערַא ,סרעמשטערק ,ןדִיי-ףרָאד טימ ןעשעג וענעז סע סָאװ סרעדנּוװ ןוא םית

 .המודכו סרעטקַאּפ

 רעמינָאלס יד ןשיװצ טנַאקַאב קרַאטש זיא סָאװ ,השעמ עטײרּפשרַאפ רָאג ַא

 ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ תקולחמ א וצ -- ןעטיב וצ תוכייש ַא טָאה םידיסח

 .עטיב ןופ להק םעד ןוא (סעקינבושי יד) *ףרָאד , םעד

 ןטימ ןוא תודיסח רעמינָאלס ןופ ןײטשטנַא ןטימ ןדנוברַאפ זיא עטכישעג יד

 רעד טָאה עטכישעג רעקיזָאד רעד טול .לביטש-םידיסח םעד ןופ יובפיוא

 ,"הדובעה דוסי; ןוא "םהרבאל דסח; רעד ,םהרבא יבר ,יבר רעמינָאלס רעטשרע

 ,סעקינבושי יד ,םידיסח יד ןבָאה טלָאװעג ןוא .ןעטיב ןיא ןצעזַאב .טלָאזעג ךיז

 דנאטשוצ סָאד טלָאװ ."דָאס ןטסוּפ , ןיא זיוה-ןקנַארק םעד ןופ ןינב םעד ןפוקּפָא

 "יב; טַאהעג רָאג "םידיסח רעמינָאלס, טָאטשנָא םתסה-ןמ רימ ןטלָאװ ןעמוקעג

 ןענעז סָאװ עשלטעטש יד ןזָאלרעד טשינ וצרעד רעבָא ןבָאה ."םידיסח רענעט

 זיא סע זיב המחלמ יד ןטלאהעגנָא גנַאל טָאה סע .םידגנתמ ענעסיברַאפ ןזעוועג

 טָאה ןעמ רעבָא ,ןעטיב ןיא ןעמוק טשינ לָאז יבר רעד .הרשּפ ַא וצ ןעמוקעג

 ןזעוועג זיא םעד יבגל ךיוא .לביטש-םידיסח ַא ןעיובוצפיוא םידיסח יד טביולרעד

 . טפַאשרענגעק עסיורג רָאג ַא

 ןוא קורדסייא םיצ טמוק תוחּפשמ רענעטיב ךס ַא ןופ גנומַאטשּפָא ףרָאד יד

 -ַאפ טרעדנוה רָאּפ יד ןשיווצ .ןעמענ-עילימַאפ יד ןיא ןרָאװעג טקיבייארַאפ זיא

 יד ןופ ןעמענ יד עקַאט רימ ןעניפעג םיבשות רענעטיב יד ןיפ ןעמענ-עילימ

 לעמענ-עילימַאפ יד סע ןענעז ױזַא ."יקצ  רעדָא "יקס, סקיפוס ןטימ רעפרעד

 ;(עװעסָא) יקסווָאסָא ;(שטיוועקטיד) יקסווָאקטיד ;(שטיווָאבלָאק ןופ) יקסווָאבלָאק

 -ַארבָאב ;(יציווָאכושז) יקציווָאכושז ;(דיװַאלַאמ) יקציווַאלַאמ :(עװערַאד) יקסווערַאד

 יקציווַאס ;(ץיליהָאמ) יקסנאליגָאמ ;(ענשזָארד) רענששזַארד ;(שטיװָארבָאב) יקציוו

 | .וו"ַאא (עוװָאכַאסור) יקסווָאכַאסור ;(שטיוװַאס)

 רימ ןעניפעג םיבשות רענעטיב יד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ןגעוו ןעמ טדער

 ןוא עטנעָאנ ןופ ונייהד ,םַאטשּפָא רעייז ןופ ןרוּפש ןעמענ-עילימַאפ ערעייז ןיא

 יקסנַאשזור ,יקסמינָאלס :סעילימאפ יד ןענעז ױזַא .תומוקמ עטייוו רָאג ךיוא
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 -נעװָאק ,קישטנעליוו ,יקצילַארַאק ,ןיקצעלק ,יקסניּפ ,יקסלעצנעיזד ,יקסדַאשטלָאמ
 -ָאלַאּפ ,רערדיס ,יקסווָארגנעװ ,ןיקסערב ,יקסנַאשזורּפ ,יקסרימ ,יקסלערָאגָאּפ ,יקס
 ןיא .יקסנַאבילק ,יקסנישטערעד ,יקסוועשערעש ,יקסנישָארק ,שטילערַאק ,יקצענ
 -יימ ,יֵאנשזיר ,םינָאלס :רעטרע-םַאטש יד טקיבייארַאפ ןענעז ןעמענ עקיזָאד יד
 ,רימ ,עילערָאגָאּפ ,ענוװָאק ,ענליוו ,ץילערַאק ,קצעלק ,קסניּפ ,לטעשז ,טעשט
 ,ןישטערעד ,וועשרעש ,ןישַארק ,עקנָאלָאּפ ,ערדיס ,ווָארגנעװ ,קסירב ,ענעשזורּפ
 (סמעדייא יװ לָאמטּפָא) םיבשות ןגיוצעגוצ ךיז וצ ןעטיב טָאה ןעעז רימ יו .ןַאבילק
 .תומוקמ עטסטייוו יד ןופ

 ךָאנ רָאנ טנעקעג ייז טָאה ןעמ סָאװ תוחּפשמ ייר ַא ךיוא ןענעז ןזעוועג
 רשא ןעטיב ןיא טבעלעגּפָא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טָאה טָא .טעטש-סאטש ערעייז
 רשא טסווװװעג טלָאװ רע .טסּוװעג טשינ ןעמָאנ ןתמא ןייז טָאה ןעמ .רעצילערַאק
 סרעצילערַאק-רשא ,לרַא ןסייהעג טָאה םעדייא ןייז ךיוא .עטלייצעג -- ?ןיוועל
 .עקרעקסירב יד האל-הרש רעדָא ,טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא רעדניק יד ןופ .םעדייא
 ַא ןזעוועג ןיוש יז זיא קסירב ןופ ןוא .שרעדנַא ןפורעג טשינ ריא טָאה רענייק
 טנעקעג ןעמ טָאה ךעלקינייא יד ןוא רעטכָאט ריא .רָאי קילדנעצ עכעלטע ענייש
 ,ךעלקינייא "סעקרעקסירב רעד, ןוא סעקרעקסירב רעד עקשעּפ-"רתסא יװ רָאנ

 רימ ןלעװ הדע רענעטיב ןופ לעטשנעמַאזוצ ןשירעמונ םעד ןגעוו קידנדער
 ןופ סקּוװ ןגעוו ןבָאה רימ סָאװ ןרעפיצ ןוא ןטַאד עטלעטשעגטסעפ יד ןבעגנָא
 ,טרפב לייט ןשידִיי ריא ןוא ללכב ןעטיב

 ןבָאה רימ ןענַאװ ןופ) 1888 עשרַאװ ,?ינשטיפַארגָאעג קינװָאלס,; םעד ןיא
 -ידּפ םעד טימ "*רענַאיליזַאב, יד ןשיווצ טיירטש ןופ עטכישעג יד ןעמונעג בגַא
 -יווונייא 975 טלייצעג ןעטיב טָאה 1858 רָאי ןיא זַא ,טגָאזעג טרעוו ,(ףיוה ןשיצ
 ןענעז ערעדנַא יד) .טנעצָארּפ 52 טניימ סָאװ ,ןדִיי ןעוועג 509 ןענעז ייז ןופ ,רענ
 ןעטיב ןיוש טָאה 1888 רָאי ןיא .(ןקילָאטַאק 63 ןוא ענװַאלסָאװַארּפ 403 ןעוועג
 (ןעיורפ 1,026 ,רענעמ 900) רעניווונייא 1926 (רוקמ ןבלעז םעד ךָאנ) טַאהעג
 רָאי 20 ןופ ךשמ ןיא זַא ,טסייה סָאד .טנעצָארּפ 78 טניימ ,סָאװ ןדִיי 1.500 יז ןופ
 לייט רעשידַיי רעד ןוא טלּפָאטרַאפ גנורעקלעפַאב לָאצ ענײמעגלַא יד ךיז טָאה
 ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד -- רעמכָאנ !טכַאפיירדרַאפ ךיז טָאה

 ןפיוא ןעגנַאגעג זיא רָאי 20 עקיזָאד יד ןיא סקּוװּוצ רעצנַאג רעד .טרענעלקרַאפ

 -ַאנ םעד ןופ רָאנ טשינ ןעוװעג זיא סָאד .תושפנ טנזיוט עצנַאג ,ןובשח ןשידִיי

 ןופ סולפוצ ןרעסערג םוצ ןרעװ ןבירשעגוצ ךיוא ףרַאד סָאד .סקּוװּוצ ןכעלריט

 .(ןרָאא רעק80 עקיורמוא יד ןופ בייהנָא םעד ךָאנ) רעפרעד יד ןופ סעקינבושי

 .קירבַאפ -ךוט יד טיובעגפיוא ףיוה רעד טָאה ןַאד סָאװ ךיוא ןוא

 ןשידִיי ןופ דָאירעּפ-סגנוילב רעד ןעוועג עקַאט ןענעז 1897--1860 ןרָאי יד

 -סָארּפ ןוא יובפיוא ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא סקּוװ רעקישַאר רעד .ןעטיב

 יד ןיא .ןדַיי רעטרעדנוה טעברַאעג ןבָאה סע ּוװ ,קירבַאפ-ךוט רעד ןופ ןרירעּפ

 לקניפרָאג החּפשמ רעד ךרוד עדנערַא ןיא ןטלַאהעג קירבַאפ יד ןיא ןרָאי עטצעל

 יד ןעמוקעגפיוא ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .(יָאנשזיר ןופ עקימַאטשּפָא)

 ייווצ עקיזָאד יד ,(שטָאלסיװס ןופ רעקימַאטשּפָא) ןִייַא בקעי-םהרבא ןופ ײרעברַאג

 -ערגרַאפ רעד וצ ןעוועג םרוג רָאנ טשינ ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא
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 ןפיוא ןעװעג עיּפשמ ךיוא טָאה סָאד .םיבשות עשידַיי לָאצ רעד ןופ גנורעס

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידִיי רעד ןופ גנוײטשטנַא רעד ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 | .ןעטיב ןיא

 -רעב ,1.237 'ז 4 'ב ,"ַאקִיַאדוי ַאידעּפָאלקיצנע , רעשידִיי-שטייד רעד ןיא

 סע ּוװ ,(רעצינשיוו .מ ר"ד) .וװ ןופ ןעטיב ןגעוו ץיטָאנ ַא רימ ןעניפעג ,1929 ןיל

 :טגָאזעג טרעוו

 םעד טלָאצעג ןבָאה סָאװ ןדיי 237 ןעװעג ןעטיב ןיא זיא 1766 רָאי ןיא.,

 ןדיי 1614 -- 1897 רָאי ןיא .ןדיי 573 ןעוועג ןטרָאד ןענעז 1847 רָאי ןיא ,רעײטשּפָאק
 .7539 -- 1921 רָאי ןיא ןוא ,(גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 60)

 עטנָאמרעד יד ןופ ןרעפיצ ןוא ןטַאד עקיזָאד יד ןעמַאזוצ טלעטש ןעמ ןעוו

 :ַאזַא ןעטיב ןיא ןדִיי לָאצ רעד ןופ גנולקיװטנַא יד זיא ,םירוקמ

 ןדי 7 -- רָאי 6
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 -טלעוו רעטשרע רעד ןוא 1897 ןשיוװצ ןדִיי לָאצ רעד ןופ גנורענעלקרַאפ יד

 קירבַאפ-ךוט רעד ןופ ןכַאמרַאפ םעד וצ תישאר ןרעוװ ןבירשעגוצ ףרַאד המחלמ

 טנגוי לָאצ עסיורג ַא .1905 ןופ עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד וצ ךיוא ןוא

 -ימע טָאה גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער רעד ןיא ענעגױצעגניײרַא רעטעברַא ןוא

 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא רקיעב ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצַארגימע יד .טרירג

 החּפשמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ ללכב זיא סע .תוחּפשמ עצנַאג ןענעז ןרָאפעג

 טגעלפ ןעמ .עקירעמַא ןיא עטסטנעָאנ עריא ןופ ןעמעוו ןבָאה טשינ לָאז סָאװ

 .אפוג ןעטיב ןיא יו רענעטיב רעמ ןַארַאפ ןענעז עקירעמַא ןיא זַא ,ןענובשחסיוא

 יטלעו רעטשרע רעד ךָאנ ןדִיי רענעטיב יד ןופ לָאצ יד זיא ןעקנוזעג רָאג

 -יבָאמ טיילעגנוי לָאצ ערעסערג ַא זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב .המחלמ

 לטעטש עצנַאג סָאד ןעוו ,ןעטיב ףיוא ןשטייד יד ןופ ףירגנָא םייב .ןרָאװעג טריזיל

 ףעמוקעג טשינ קירוצ לייט ַא ןיוש ןענעז ,עװעסָאק ןייק טרִיוקַאװע ךיז טָאה

 רעסיוא ,טצעזַאב ךיז טייצ רעקיזָאד רעד ןיא תוחּפשמ רעקילדנעצ ןבָאה סע

 .תומוקמ ערעדנַא ןוא שטיוָאנַארַאב ,םינָאלס ןיא ךיוא ,עװעסָאק ןיא

 ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא

 בורק יד רַאפ ןענעז סע .גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ סקּוװּוצ רעכעלריטַאנ

 .לטעטש ןיא תונותח עשידִיי ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ טעמכ (1919---1915) רָאי 4

 עמהרבַא ןופ ,ןשטייד יד רַאפ ןעטיב ןיא הנותח יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו

 עסיורג ַא ןעועג סע זיא ,רעילָאּפַאז לרימ טימ (סעקשטָאד הקרש) ןייטשנרעב

 ,ןקיבייארַאפ וצ "סינעגיירע; עקיזָאד יד ידכ ,ןבָאה ןשטייד יד ןוא ,שינעעשעג

 ןטײקנַארק יד .דלעפ ןעיירפ ןפיוא הנותח רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא טכַאמעג

 .ןסירעגסױרַא רעטרעדנוה ךיוא ןבָאה רעגנוה רעד ,(סופיט)
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 ךיז טָאה ,(עשיטסיוועשלָאב ,עשילוּפ) ןטכַאמ יד ןופ ךיז ןטייב םעד תעב

 טריזינַאגרָא טניַָאשזד רעד ןַאד טָאה סע .עיצַארגימע ןופ טייקכעלגעמ ַא טכַאמעג

 -רעבירַא ךיז טָאה לטעטש ןופ לייט רעסיוועג ַא ,גנורעדנַאװסיױא עטפַאהנסַאמ ַא

 ,טרירגימש ,געט-הלהב עקיזָאד יד ןיא ,ןַאד ןוא עשרַאװ ןייק טּפַאכעג

 לָאצ רעד זיב ןדִיי רענעטיב יד ןופ לָאצ יד טקירדעגּפָארַא טָאה ץלַא סָאד

 .1921 רָאי ןיא 539 ןופ

 טכַאפיירדַאפ יו טעמכ לָאצ יד זיא רָאי 20 בורק עקידרעטעּפש יד רַאפ

 עשידִיי טרעדנוה 12 ךרעב ןעוועג ןעטיב ןיא ןענעז ןברוח םעד ברע .ןרָאװעג

 ,תושפנ

 ןעמענ:רולפ ןוא עיפַארגַאּפָאט ,עיפַארגָאעג רענעטיב

 ןעטיב ןעוועג זיא לטעטש ןופ ןעמָאנ רעשיליױוּפ רעד יו רעשיסור רעד

 לייט .("קערגיא, ןַא שיליוּפ ןיא ןוא *ירעיא ַא שיסור ןיא) "יא, ןטרַאה ַא טימ

 ןכָאנ וװָאװ ַא טימ ןעטוב טדערעגסױרַא ןבָאה ,רוד ןטלַא ןופ רקיעב ,עקידלטעטש

 .רערעדנַאװנײא רענעטיב רענַאקירעמַא עטשרע יד סױרַא ךיוא סע ןדער ױזַא .תיב

 ןיא ,ןענעז ןשטייד יד ןעוו .ןעטוב ןעמָאנ םעד ךיוא ןבָאה סעיצוטיטסניא ערעייז

 תועמשמ ,ןעטיב -ןיילק ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ייז ןבָאה ,ןעטיב ןיא ןיירַא ,5

 ןעטיב וצ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעטיב טָאטש רעשיזעלש רעד ןופ ןלייטוצסיוא

 ךיוא ,(ערַאשטש ךייט םעד ייב טגיל) "ןָארַאשטש דַאנ; טרָאװ סָאד ןבעגעגוצ

 ףיוא טָאה סָאװ ,ןעטיוב ןשיזעלש ןקידרעירפ םעד ןופ ןלייטוצסיוא םעט ןבילוצ

 | .סָאטיב ןסייהעג שיליוּפ

 ןַארַאפ ןענעז ןעטוב רעדָא ןעטיב ןעמָאנ םעד ןופ םַאטשּפָא םעד ןגעוו

 ןטייצ ענעי ןופ טמַאטש סע זַא ,ענייא טלייצרעד טָא .סעדנעגעל ענעדישרַאפ

 ןעמ טָאה .ןינמ ַא םיוק ,ןדַיי לָאצ עניילק רָאג ַא ןעוועג זיא בושי רעד ןיא ןעוו

 רע ,רעױּפ ַא ןעמ טָאה ץזָאלעג .ןינמ םוצ ענלצנייא יד ןביילקפיוא ןבױהעגנָא

 ןעוועג רעווש זיא סע רעבָא .ןייגעצ טשינ ךיז לָאז םלוע רעד ןבעג גנוטכַא לָאז

 ןעט לוב ,לָאשָאּפ יא ןעט לוב, :הנעט טגעלפ רעױּפ רעד .ןינמ: ַא ןּפַאלקוצפיוא

 -עג זיא -- (קעװַא זיא ןוא רעד ןעוועג ,קעװַא זיא ןוא רענעי ןעוועג) *לָאטַאּפ יא

 ןביילק םייב זַא ,טגָאז עדנעגעל רעקיבלעז רעד ןופ חסונ רעטייווצ ַא .ןעטוב ןרָאװ

 םוצ ייז ןטעברַאפ ןוא םיללּפתמ ןעצ יד ןכוזמורַא רענעטיב יד ןגעלפ ןינמ ַא

 ןעטיב ןרָאװעג זיא -- *"ןינמ םוצ ןיירַא טמוק עטיב ,עטיב , :ןענעװַאד

 -והרָאי טימ טָאה סָאװ ,רָאּפ ןייא ןופ :זיא עיסרעוו ,עקידהצלה ,עטייווצ ַא

 -- הדע רענעטיב עצנַאג יד ןעמוקעגפיוא זיא ,טַאהעג הנותח קירוצ רעטרעד

 ףיוא *ןטב/, -- ליּפש-רעטרעוו) ןעטיב ןרָאװעג זיא ױזַא ,דחא ןטבמ ,ךיוב ןייא ןופ

 .(ךיוב טניימ שַיערבעה

 טשינ .ןטלַאהעג טשינ ךיז ןבָאה ןסַאג רענעטיב יד ןופ ןעמענ עלעיציּפָא יד

 םלוע רעקידלטעטש רעד .עׂשילױּפ יד טשינ ,עשטייד יד טשינ ,עשיסור יד

 יד רַאפ ,ךעלסעג ןוא וסַאג רענעטיב יד רַאפ ןעמענ ענעגייא ענייז טַאהעג טָאה

 ,לטעטש םורַא רעטרע ןוא רעצעלּפ



 21 ןעטיב סקנפ

 ץענערג יד .'טָאטשיינ, ןוא טָאטש, ףיוא טלייטעג ןעוועג ןעטיב זיא ללכב +

 ןקסמעז, ןרַאפ ,"לסעג-סהנוממ-עשטיא-הילא, רעדָא ,?לסעג סלבר; םעד ןעוועג זיא

 | .?קינלַאשטַאנ

 ךיז טָאה סָאװ ,?סַאג עיינ; יד ןעוועג זיא *טָאטשיינ; רעד טימ לעלַארַאּפ

 ּוװ עקנָאל ַא) "ןָאהיװ, םעד טימ סיואגנעל טצענערגעג טייז רעטייווצ רעד ןופ

 "סייו םעד ןופ טמַאטש "ןָאהיװא .ןרעטיפ םוצ יפ יד ןבײרטסױרַא טגעלפ ןעמ

 ?רענָאלָאק ,, ןסייהעג ךיוא טָאה *סַאג עיינ, יד .(ןגָאיסױרַא ,טַאנהיוו טרָאװ ןשיסור

 יד .טייצ רעבלעז רעד ןופ ןעמענ עדייב ןבָאה טמַאטשעג ."עינָאלָאק יד; רעדָא

 ןעועג .(טרעדנוהרָאי ןט 19 ןופ ןטימניא) טיובעגסיוא יינ עקַאט ךיז טָאה סַאג

 "גרַאב, ןופ דמַאז ןלעג ןוא ריטסַאנָאמ ןופ "זורג, טימ ןוא ,קיטָאלב טרָאד זיא

 ערעזדנוא זיב טריקורב טשינ ןבילבעג יז זיא ױזַא .סַאג יד ןטָאשעגנָא ןעמ טָאה

 ךַאמּפָא ןַא טכַאמעג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה סַאג עקיזָאד יד ןעיובפיוא םייב .געט

 -רַאפ ןטרָאד טָאה עכלעוו ,(עיצַאיצָאסַא עיצַאזינָאלַאק עשידִיי) ַאקִָיי רעד טימ

 "טסָאלָאװ; ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סַאג עקיזָאד יד .,רעדעס-טסביוא טצנַאלפ

 ,בוטש סלבר םעד זיב (גנוטלַאוװרַאפ-זיירק)

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעװעג ןענעז "סַאג רעיינ; רעד טימ *טָאטשיײנ, יד

 םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא) "לסעג סײגרַאמש, ןסייהעג ךיוא טָאה סָאװ ,?עילבערג,

 ,(לסעג ןקיזָאד ןיא רעניווונייא ןקיצנייא

 סָאװ ,עטריקורב ַא ,סַאג עגנַאל ןייא ןפַאשעג ןבָאה *טָאטש; ןוא ?טָאטשיײנ,

 טָאה *טָאטש; יד ."קרַאמ, ןכרוד ,"ןקירב יד, זיב *גרַאב , ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה

 ייוב טרעפילעג טָאה "גרַאב, רעד ."סַאג רעקירב, ןסייהעג אמעט יאהמ ךיוא

 ךשמ ןיא עקַאט ןענעז גרַאב ןטימניא .םינינב עלַא רַאפ (דמַאז ןלעג) לַאירעטַאמ

 ןופ טנױװַאב ןעוועג זיא *גרַאב, רעד .רעכעל עפיט ןרָאװעג ןפַאשעג ןרָאי ןופ

 רעד טימ רעטסילק רעד ןעוועג זיא טייז עטרעפ יד ;ןדִיי ךרוד ןטייז יירד

 .בוטש סחלג םעד ןוא ?עציננָאװז;

 רַאפ לָאמקנעד ַא ןרָאװעג טלעטשעג *גרַאב, ןטימניא זיא 1912 ראי ןיא

 -ַאמָאר רעד ןופ לבוי ןט300 ןטימ תוכייש ןיא) ווָאנַאמָאר החּפשמ רעשירַאצ רעד

 .ןעמונעגּפָארַא לָאמקנעד םעד ןבָאה ןשטייד יד .(דנַאלסור ןיא טפַאאשרעה-װָאנ

 רענרעצליה ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא טרָא םעד ףיוא זיא ןטייצ עשיליוּפ יד רַאפ

 ,לָאיצסָאק רעשילױטַאק

 סָאװ ןענַאטשטנַא זיא רע זַא ,טלייצרעד *גרַאב ,, םעד ןגעוו ןעמ טָאה ללכב

 ַאזַא ."ןדעװש יד טימ המחלמ, רעד ןופ םיגורה יד ןרָאװעג ןבָארגַאב ןענעז ָאד

 סָאװ ,"גרַאב -ןסיל,; רעד -- גרַאב ןטייווצ ַא ןגעוו ןעוועג ךיוא זיא הרוסמ ןימ

 "ןסיל, רעקיזָאד רעד .סעקנָאל-ייה יד ןטימניא "קירב ןטירד, ןכָאנ ןגעלעג זיא

 יַאּפש רעקיבילַאב ַא ןעוועג זיא (*גרַאב-ןסינצ טדערעגסיוא ןבָאה ערעדנַא) *גרַאב

 ןופרעד ןעמַאטש לָאז ןעמָאנ רעד .םיתבש יד ןיא ןיילק ןוא סיורג רַאפ טרָא-ריצ

 םורַא ןוא ּפָאק רעקידמַאז-לעג ַא ,(ךילּפ ַא) "עניסיל, ַא טימ ןעוועג זיא רע סַאװ

 ךיוא .סעקנָאל-יײה עקיּפמוז-קיטָאלב ןוא עסַאנ ,ענירג ןגיוצעג טייוו ךיז ןבָאה

 רעשידעװוש; רעד ןופ טמַאטש רע זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה גרַאב םעד ןגעוו

 | ,"המחלמ
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 יד ןופ ןעועג ןענעז "ןקירב ידא ללכב רָאנ ,"גרַאב-ןסילא רעד רָאנ טשינ
 ענייז טַאהעג ןיוש טָאה םלוע רעד ןוא .לטעטש ןופ רעטרע-ריצַאּפש עטסבילַאב
 ןקירב 4 ןענעז ןעוועג .קירב וו"ַאא "ןטייווצ , ןכָאנ ,"ןטשרע? ןכָאנ -- ןעמענ
 ,2 יו רעמ טשינ ןעוועג סע ןענעז םעדכָאנ .(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב)

 ןוא *טָאטשיײנ; ןשיװצ ץענערג יד .ךעלסעג עריא טַאהעג טָאה *טָאטש, יד
 רעד ןיא ."לסעג סלבר םעד; ,טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ יו ,ןעוועג זיא *טָאטש;
 ןעמָאנ ןפיוא) לסעג ?סעקכָאינ, ןעמונעג סקניל ךיז טָאה ןקירב יד וצ גנוטכיר
 רעטייוו ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,(יקסנַאלוא עקכָאינ לסעג ןיא דִיי ןקיצנייא ןופ
 -טלַא, ןעמונעג ךיז טָאה "לסעג סעקכָאינ, ןופ סקניל ."סַאג רעשַיױג , רעד ןיא
 ."עניזָאק

 שזַא ןגיוצעג ךיז טָאה לבר ןופ ןביױהעגנָא ,סַאג רעקירב רעד ןופ סטכער
 יז טָאה ןסייהעג ,סַאג "עשִיוג, עטייוצ ַא ,ןסייררעביא טימ ערַאטש רעד זיב
 יד ."ַאיַאנניװס, -- ןפור ױזַא ריא ןגעלפ םירעיוּפ יד ךיוא ,"סַאג עשיריזח יד;
 -טשינ עלעלַארַאּפ יד טימ ,עקיטייז יד טימ ךיז טָאה *סַאג רעקירב, עלַארטנעצ
 טימ ןוא טייז ןייא ןופ ??סעג סעקשָאי-עלייק טימ ןדנוברַאפ ,ןסַאג עשידִיי
 ,רעטייווצ רעד ןופ "לסעג סריאמ-עשטיא ,

 -עדקה סָאד , ןטינשעגניירַא ךיז טָאה סַאג רעלַארטנעצ רעקיזָאד רעד ןופ
 ןיא ָאד ."ףיוהלוש, םעד טימ סַאג רעקירב יד טקינייארַאפ טָאה סָאװ ,"?סעג
 רעד עקַאט ןבענרעד ןוא לביטש:-םידיסח סָאד ןענופעג ךיז טָאה לסעג"-שדקה
 ."שדקה;

 -ץמערָא עקידנעייגכרוד רַאפ םיחרוא-תסנכה ןימ ַא ןעוועג זיא "שדקה, רעד
 ,עשימייה ןעניוו ךיוא ןטרָאד ןגעלפ רעבָא ןטלעז טשינ .רעייג-הנידמ ,טייל
 .םינצבק עקיטרָא

 ,"ףיוהלוש,  ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,"הרות-דומלת, יד יו *שדקה; םעד
 ןיקמורפ רעטלַאה-שטשַאּפ ןוא עמריפ-יץלָאה יד ןעוועג בדנמ התעשב טָאה

 -טשינ ַא ,ץַאלּפ רעקיטנַאקריפ ַא .*קרַאמ , רעד ןעוועג ךיוא זיא *טָאטש; ןיא
 סעּפע טימ עצילּפַאק עניילק ענוװַאלסָאװַארּפ ַא) ?קינטעימַאּפ, ַא טימ ,רעטריקורב
 רענרַאשזַאּפ, רעד ןופ עּפָאש יד ןעוועג ךיוא זיא ָאד .ןטימניא (?ןקיליײה, ַא

 .*עדנַאמָאק

 ןוא קרעמ יד ןעמוקרָאפ ןטייצ עשירַאצ יד רַאפ ןגעלפ *קרַאמ, םעד ףיוא

 ןוא "עקיונרעשט, ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ ןדירַאי-רָאי יד

 עשידִיי ןעגנערבנעמַאװצ ןגעלפ סָאװ ןייז סע ןגעלפ ןדירַאי עסיורג ."ארטעּפ,

 טעטש עקימורַא יד ןופ לכ:תישאר ןוא טייוו רָאג ןופ םירחוס עקידנרעדנַאװ

 -ירַא זייוולייט *קרַאמ ,, רעד זיא ןקַאילָאּפ יד ןופ טייצ רעד רַאפ .ךעלטעטש ןוא

 .(יפ רַאפ) *גרַאב , ןפיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעב

 זיא *טָאטש, עצנַאג יד ןעוו ,1915 רָאי ןיא הפירש רעסיורג רעד תעב

 .ןבילבעג ץנַאג ?עדנַאמָאק רענרַאשזָאּפ, רעד ןופ עּפָאש יד זיא ,ךיור ןטימ קעװַא

 טיובעגוצ עּפָאש רעד ןופ לייט רענרעצליה רעד וצ זיא ןטייצ עשילוּפ יד רַאפ

 .עטרעיומעג ַא ןרָאװעג
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 עשילױוּפ יד ןיא טָאה סָאװ לטעטש ןיא *עדנַאמָאק ענרַאשזַאּפ , יד זיא ללכב

 ( 8ע0608/2 (0600001022 51122 (0801068 ) 0 8 0 ןסייהעג ןטייצ

 ןיא .עשידִיי ַא טנעצָארּפ 99 זיב ןזעוועג (רעטיהּפָא-רעייפ עקיליוויירפ רענעטיב)

 -ַאּפפ רעד ןופ לבוי ןטס50 םעד ןרעייפ ןבילקעג ךיז ןעמ טָאה ןרָאי רע20 יד

 -רעלַאג תותמ ןעוועג זיא לבוי םעד ייב םיקסעתמ-טּפיוה יד ןשיווצ .,*ענרַאשז

 ענרַאשזָאּפ, יד ןעוו "*עלעגיוע םעד ייב ןענַאטשעג ןבָאה לָאז רעכלעוו ,ןייטש

 יד טיהעגּפָא לָאמטּפָא ןבָאה ?סעקינרַאשזָאּפ , יד .ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "עדנַאמָאק

 ןטלעז טשינ ןענעז ייז .תופירש ןופ רָאנ טשינ ,ןדִיי יד טרפב ,רעניווונייא-טָאטש

 ןדִיי יד ןופ ,שממ ןבעל םעד ןופ ,סטוג ןוא בָאה םעד ןופ םירמוש יד ןעוועג

 ,טנגוי עשידִיי עצנַאג יד טעמכ ."ןסעצסקע, ףיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ תעב

 ןוא ."ענרַאשזַאּפפ רעד ןיא רעדילגטימ ןעוועג ןענעז ,עקידנטעברַא יד תישאר

 רעד ןיא .עטיב ןופ שוכר ןשידִיי םוצ ןרָאװעג טנכערַאפ יז זיא טכער טימ

 -נרעדנַאװ עדמערפ ייס ,רעטַאעט שידִיי טליּפשעג ןעמ טָאה עּפָאש רענרַאשזָאּפ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןטרָאד ;ןזיירק עשירָאטאמא ענעגייא יד ייס ,ןטסיטרַא עקיד

 -ָאטש ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןטרָאד ;ןרָאטקעל ענעגייא ןוא עדמערפ ןופ ןטַארעּפער

 ַא טַאהעג ןבָאה סעקינרַאשזָאּפ יד .ןעגנולייוורַאפ ןוא תופיסא ערעסערג עשיט

 עשידִיי תעב טיהעג ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד תעב גנונעדרָא ןטלַאה וצ הקזח

 ףיוא טליּפשעג טָאה "ענרַאשזָאּפ, רעד ןופ רעטסעקרָא רעד .ןעגנומענרעטנוא

 ,תוחמש עשידִיי עלַא טניישַאב ללכב ןוא תונותח עשידִיי יד

 געו םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא ?לסעג-שדקה, ןוא *לסעג סריאמ-עשטיא/, ןופ

 ןיא טָאה "ףיוהלוש, רעד ."ףיוהלוש, םוצ ןוא עוװאנאמָאד וצ טריפעג טָאה סָאװ

 -טלשו רעטשרע רעד רַאפ יו םינּפ רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג ןרָאי עטצעל יד

 ןיא ןרָאװעג בורח ןענעז ןזעוװעג ןטרָאד ןענעז סע סָאװ םינינב עלַא .המחלמ

 רעסיורג רעד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ןרָאי רע20 יד ןיא טשרע .1915 רָאי

 ןרָאװעג זיא לוש רעטלַא רעד ןופ ץַאלּפ רעד .(ץַאלּפ ןטלַא ןייז ףיוא) שרדמ:-תיכ

 "םיטייח , רעד .ןטָארטַאב טשינ םיא טָאה רענייק ,קיליײה ,ובאט -- טמױצעגמורַא

 ןבָאה ,עגנוי יד ,תוכאלמ-ילעב עיינ יד רעבָא ,ןעיובפיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןייק ןזעוועג טשינ ןיוש ןענעז סע רעדָא) שזַארוק גונעג ןייק טַאהעג טשינ ןיוש

 ערעייז יו (הליפת:-םוקמ רעדנוזַאב ַא ןכוז טזומעג טָאה ןעמ ןעמעוו בילוצ םיפיקת

 ,רעטקידנערַאפ-טשינ א ןענאטשעג גנאלנרָאי זיא ןינב רעד ןוא סעדייז ןוא סעטאט

 -בעה ַא ןענעדרָאוצניײא טרָאד ןאלּפ ַא ןרָאװעג זיא המחלמ רעד רַאפ טרַאה טשרע

 רעד .ןרָאװעג טױבעגּפָא טינ זיא הרות-דומלת יד ןוא ברה-תיב רעד .עלוש עשיאער

 יד טקידנעעג ךיז טָאה סע יוװ ךיילג .ןעזסיוא ןרעדנַא רָאג ַא ןעמוקַאב טָאה ץחרמ

 ענייא זיא ןבעל סָאד ןרימרָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא עיצַאּפוקָא עשטייד

 םעד ןופ ןעלטימ יד קנאד ַא .דָאב יד ןזעוועג םינינב עטיינאב עטשרע יד ןופ

 טלעטשעגנעמאזוצ זיא סָאװ טמַא רעקיטרָא רעד ןסייהעג טָאה ױזַא) *טעטימָאק,

 יד טימ טעטלַאװרַאפ טָאה ןוא סרעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידִיי ןופ ןרָאװעג

 -דָאב רעבורח רעד ןרָאװעג טריטנָאמער זיא (ןדנָאפפליה עקירעמַא ןופ ענעמוקעג
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 טימ "הווקמ עשינעיגיה ענרעדָאמ, א ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סע ןוא ןינב
 .סענַאװ

 .רעלעקזייא רעשיטָאטש ַא ןרָאװעג טיובעגסיוא ךיוא זיא ףיוהלוש ןפיוא
 טגעלפ זייא םעד ."םילוח-רוקיב , םעד ןופ סרעוט יד ןעוועג ןענעז ןרָאטַאיציניא יד
 ןופ לסילש רעד ,רָאטקָאד םעד ןופ גנוזייוונָא רעד ךָאנ רָאנ ןבעגסױרַא ןעמ
 ,"םילוח-רוקיב, ןופ רעדילגטימ-גנוטלַאװרַאפ יד ייב ןזעוועג זיא רעלעקזייא

 -עג ךעלטנגייא טָאה סָאװ ,"לכייט, םעד טימ טצענערגעג ךיז טָאה דָאב יד
 ןבָאה ןטייצ ערעזדנוא ןיא רימ .ןעמָאנ ןשידִיי ַא תורוד רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא טַאה
 -היח, ןסייהעג סע טָאה ערעטלע יד ייב ,"?כייט סעוויר-האל, ןפורעג לכייט סָאד
 .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא ךָאנ טאהעג רעִירפ סע טָאה רשפא ,טסייוו רעוו ."לכייט סעייּפ

 ןסָאלפעגסױרַא ,טייוו רָאג רָאג ןביוהעגנָא ךיז טָאה *לכייט, ןופ סולפסיוא רעד
 ,עינרעיּפַאּפ רעפרעד יד ייברַאפ םעדכָאנ .דלַאװ רעטויצנַאמ םעד רעטניה ןופ
 ןטלַאהרַאפ ךיז ןוא "דָאס סחלג, םעד ייברַאפ ךיז טגייברַאפ .עשטערַאז ,עילָאּפַאז
 -טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טָאה סע סָאװ ,לימ רעשטערַאז ןופ סעשזולס יד ייב
 רעטייו ןטרָאד ןופ ;(סעדנימ הילא) יקסווָאקטיד והילא בר טרידנערַא המחלמ
 -יוװ ָאד ."קירבַאפ, רעד רעביאנגעק זיב ?עקָאװק-עבַאשז, ייברַאפ ןעמּווװשעג
 ךיוא ךיז ןוא "ןטסַאקק םעד ,ןײסַאב ןפיט ןוא ןסיורג רָאג ַא ןפַאשעג רעד
 .רע רעד זיב זיא סָאװ ,לימ-רעסַאװ רעד ןופ סעשזולַאשז יד רַאפ טלעטשעגּפָא
 רעד ךָאנ ;טַאטשנזייא דוד:השמ ןופ טרידנערַא ןעועג המחלמ-טלעו רעטש
 ןסָאלפעצ ,לכייט ?סעוויר-האל,; רעדָא "סעייפ-היח, ןביוהעגנָא ךיז טָאה לימ
 -יױג, רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ עינרַאברַאג רעד ייברַאפ "לקירב, ןכרוד רעטייוו
 ,דימש םעד לוולעוו רעטניה טקינייארַאפ ךיז ןוא רעטייווצ רעד ןופ סַאג ?*רעשיא
 ,ערַאשטש רעד טימ *קירב ןטייווצ , םייב

 רימ .ןעטיב ןשידִיי ןטימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג זיא ?לכייט, סָאד
 ,ףיול ןייז סיואגנעל ריצַאּפש ןימ ַא ןכַאמ עקַאט ןלעוו

 ןעוועג דעדָא טרעהעג ןבָאה סולפ ןייז ףיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ןלימ עלַא
 םיא רַאפ ,(יָאמעינ) רעינריּפַאּפ בייל וצ --- עינרעיּפַאּפ ןיא :ןדִיי וצ טרידנערַא
 -ָאק) רעילָאּפַאז ריאמ וצ -- עילָאּפַאז ןיא ;רעינריּפַאּפ רשא רעטָאפ ןייז וצ
 טַאטשנזיא דוד-השמ -- ןעטיב ןוא יקסווָאקטיד והילא -- עשטערַאז ;(יקסנעוו
 ,(סעדלָאג דוד-השמ)

 -רולפ ייר ַא ןפורעגנָא "לכייט, ןופ ףיול םעד ןענעכייצנָא םייב ןבָאה רימ
 ,גנורעלקפיוא עסיוועג ַא ןעגנַאלרַאפ ייז ,ןעמענ

 -פערט ןוא -ריצַאּפש עקידתבש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא "דָאס סחלג םעד;
 ןבָאה ָאד ,ךעלרָאּפ ןפָארטעג ךיז ןבָאה ָאד טָא .טנגוי רעד רַאפ רקיעב ,ןטקנוּפ
 ןגעו טנגוי רעד ןופ רעוט ענעדישרַאפ ןפערטנעמַאוצ ערעייז טַאהעג ךיוא
 לקניוו ןקידנטָאש ןליטש ַא טכוזעג טָאה סע רעוװ .םיקסע עכעלטפַאשלעזעג ערעייז
 -עװקַאב ןוא ןקִיור-ךעלטימעג ַא ןענופעג ָאד ךיוא טָאה ,תודיחיב ןענעייל םוצ
 ַא יז ןטלָאװ ,ןלייצרעד טנעקעג סעטסוק ןוא רעמייב יד ןטלָאװ !ַא .ץַאלּפ ןעמ
 עטנַאסערעטניא-טסכעה ןוא עקיטכיו רעיײז ןבעגעגרעביא טנייה זדנוא ךס
 ,סעטכישעג
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 ךיז טָאה סָאװ ףרָאד ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא *עשטערַאז;

 םעד רעבָא ןבָאה ןדִיי יד .ןעטיב ןופ דנַאר ברעמ-םורד םעד סיוא-גנעל ןגיוצעג

 (זיירק ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ עדייבעג יד) *טסָאלָאװ, ןופ ,ףרָאד םוצ געוו

 שיסור ןיא טניימ) *עשטערַאז, ןעמָאנ ןטימ טניורקעג ,שממ ףרָאד םוצ זיב

 טרָא ריצַאּפש גנילביל םייב ,ערעיזָא רעשטעראז ןיא עלעזניא ןַא

 טנגוי רענעטיב ןופ

 רעלענָאיצידַארט רעד טלעטשעגנייא ךיז טָאה ָאד .(עשטער ַאז -- ךייט ןרעביא

 ןייז ןוא טייצ ןייז טַאהעג טָאה טכיש ןוא לייט רעדעי ,ריצַאּפש-קיטימכָאנ-תבש

 .םייהַא ןייגקעװַא תודועס-שולש וצ ןיוש טגעלפ םלוע רערעטלע רעד .לקניוו

 רעקיזָאד רעד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש רָאג זיב ןביילב רעבָא טגעלפ טנגוי יד

 -רעוו טימ ןטייז עדייב ןופ טמיוזַאב ,רענייפ ַא רעייז ןעוועג זיא געוװ-ריצַאּפש

 .רעסַאװ טימ ןוא סעב

 רעטערב טימ ,ייווצ -- ?סעינלַאּפוק, יד ןעוועג ןענעז לימ רעשטערַאז רעד ייב

 "ףמענרַאפ, רעמ יד ןדָאב ךיז ןגעלפ סע ּוװ ,רעטרע עטמױצעגמורַא ,תוכוס ומכ

 ללכב ךיז טגעלפ בור סָאד) .רעטכעט עשידִיי רענעטיב ערעטלע ןרָאי טימ ןוא

 ןעוועג ןענעז ?סעינלַאּפוק, יד .(ערַאשטש רעד ןיא "ןקירב יד רעטניה, ןדָאב

 ןוהילא בר ייב ןפיוקסיוא טפרַאדעג ךיוא ןעמ טָאה ָאד ,עטלייװרעדסיוא רַאפ

 ,?ןטעליב ;

 איה ןכ המשכ .*עקָאװק:-עבַאשז, יד ןגיוצעג ךיז טָאה *סעינלַאּפוק , יד ךָאנ

 -עג עסיורג ןייא ןענַאטשעג תעל-תעמ ןצנַאג ַא זיא ָאד לייוו ,ױזַא ןסייהעג --

 ,עקיּפמוז עקיאיײברעד יד ןיא ןוא לכיט םעד ןופ סעבַאשז יד ןופ יײרעקַאװק
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 ףיוא .םיחטש ענעסקַאװַאב (*סענַאּפ; ןושל ןשימייה רעזדנוא ףיוא) רַייַא ַא טימ

 .םירעיוּפ טניווועג ןבָאה *עקאווק-עבַאשז;

 -- קירבַאפ:ךוט רעד ןופ עדייבעג עקיקָאטש יירד יד -- *קירבַאפ יד;
 -רעגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעטשרע רעד תעב זיא
 -עגרעדנַאנופ יז זיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא .רעטילימ:עיצַאּפוקָא ןרַאפ טרָא

 יא בה סטכעד -- לקירבא ןכָאנ ךילג "לכיט טשטניה;

 עקזייה סיקסווָאכודרָאמ

 רעד םגה .לַאירעטַאמ-יוב יוװ ןרָאװעג טדנעוורַאפ ןענעז לגיצ יד ןוא ןרָאװעג ןעמונ

 ,"קירבַאפ יד, ןסייהעג ץלַא ךָאנ ץַאלּפ רעד טָאה ןעוועג טשינ ןיוש זיא ןינב

 ןיא ןזָאלעג טָאה סָאװ ,רעסַאװ םעד ןופ רַאוװרעזער רעד --- *ןטסַאק רעד,

 ּוװ ץַאלּפ רעד ןעוװעג זיא -- לימ-רעסַאװ רעד ןופ סעניברוט יד גנוגעוװַאב

 ןיא ןצנוק ערעייז ןזייוו תבש-ברע ןגעלפ ,סרעמיווש עטוג יד .,"עסיורג; יד

 ןגײל; ,?עקציײלּפ,; ןעמיווש ,רעסַאװ ןרעטנוא גנַאל ןטלַאה ךיז .טסנוק-םיווש

 עכיוה יד ןופ סע ןגעלפ ,"סרעטסייממיווש, עקיזָאד יד ,ייז .המודכו *רעטפַאלק

 ךיז טָאה סָאװ רעסַאװ םעד ןופ םָארטש ןרעטנוא ןעגנירּפשנײרַא ?סעילאּפ;

 -עג ךיז רעבָא טָאה גרַאװנילק .רעדערלימ יד ףיוא סעשזולַאז יד ןופ ןסירעג

 ךיוא ייז ןבָאה ָאד .לכייט סעוויר-האל רעדָא סעייפ-היח ןיא (טעקשוילּפעג) ןדָאב

 ןעמ טגעלפ *ןטסַאק; ןיא ."שיפ טּפַאכעג, סעטעשער ןיא רעדָא סעקישָאק ןיא

 ,םילכ עקידחסּפ יד ןעלבוט ןגָארט חסּפ-ברע
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 -- ?לקירב סָאד, ןעוועג זיא ,דָאב רעד ייב טרַאה ,"לכייט, םעד רעביא

 .םוצ טריפ סָאװ לקירב ןקינעי םעד ןעמ טניימ סָאד זַא ,טסוװעג ןיוש טָאה ןעמ

 ַא "לכייט ןרעביא; ןבָאה טניוװעג ."לכייט ןרעביא, רעדָא *?כייט ןרעטניה,

 יד ןעוװעג ךיוא זיא ָאד .עכעלטסירק רָאּפ ַא ןוא תוחּפשמ עשידִיי קילדנעצ

 ןוא סרעמע טימ סענַאװַארַאק ןעיצ תבש:ברע ךיז ןגעלפ רעהַא .עינרַאברַאג

 יד, ןענופעג ךיז טָאה ָאד .ייט ןקידתבש ןרַאפ רעסַאו ןטיירגוצ ידכ ,סעקאיל

 .רעסַאװ ןקַאמשעג ריא טימ טמשעג טָאה סָאװ ,"עצינערק

 רימ ןעמוק ,ןעטיב רעביא ריצַאּפש רעזדנוא טימ רעטייוו ױזַא רימ ןעייג

 טקנוּפ ןטצעל םוצ ,*יח לכ ךרד; םעד וצ ייז ןריפ עדייב סָאװ ןגעוו ייווצ יד וצ

 ,םלוע-תיב םוצ -- ןקידעבעל ןדעי ןופ

 -אמאד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,געװטּפױה םעד ,םענייא טימ --- ןגעוו ייווצ

 ןייז וצ ןינמי"רב םעד ןגָארטעג ןעמ טָאה ,לטעטש ןופ עיצנַאטסיןַאב יד ,עוואנ

 ןטייוצ ַא טימ ןעגנַאגעג ,גהנמ ןקיטרָא ןכָאנ ,ןעמ זיא קירוצ .ור יועקיבייא

 ."לכייט ןרעביא, ןכרוד טריפעג טָאה סָאװ ,ןקיטייז ַא טימ -- געוו

 ךיז רימ ןלעװ *טרָא ןטוג, םוצ לטעטש ןופ סױרַא ןעמוק רימ רעדייא

 ,"דָאס ןטסוּפ , םייב --- טקעיבָא ןשידִיי ןקיטכיוו ַא ךָאנ ייב ןטלַאהרַאפ

 -רעד וצ ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב ,ןעמוקעגסיוא רעִירפ ןיוש זיא זדנוא

 ַא ,ץַאלּפ רעסיורג רעקיטנַאקריפ ַא ןעוועג זיא סָאד .?דָאס ןטסוּפ; םעד ןענָאמ

 טצעזַאב ןעוועג ןענעז ןטייז ריפ עלַא ןוא ,זָארג טימ ןסקַאװַאב ,רעטייזרַאפ-טשינ

 ,ןסייהעג רע טָאה "דָאס רעטסוּפ, .סעּפיל עקידנטָאש עסיורג עקיד ,עטלַא טימ

 סע טגעלפ רעהַא טָא .רעמייב-טכורפ ןייק ןעוװעג טשינ ןענעז םיא ןיא לייוו

 ןגעלפ גנוי ןוא טלַא .םיתבש-רעמוז יד ןיא ןזָאלסױרַא ךיז לטעטש עצנַאג סָאד

 רעטסוּפ, רעד .טלעפעג טשינ ָאד ןבָאה ןדִַיי עשיטַאבעלַאב ךיוא .ןעמוק רעהַא

 טשינ זיא סע ןוא בוריע ןופ םוחת םעד ןיא ,אפוג לטעטש ןיא ןגעלעג זיא *דָאס

 םעד ץוחמ ןייגקעװַא םולשו-סח טעװ ןעמ זַא ,תבש-לוליח ןופ ששח ןייק ןעוועג

 ןדַי ערעטלע ןגעלפ ."ןגָארט; טגעמעג ךיוא ןעמ טָאה רעהַא ןוא תבש-םוחת

 ,רפס ַא ןיא ןעוועג ןיעמ ,סעּפיל עטגייוצעצטיירב יד ןופ סנטָאש יד ןיא ןגיל

 סעמַאמ .גנוטייצ ַא ןיא רעדָא ךוב ַא ןיא טקילבעגנײרַא ,קרּפ םעד טגָאזעג

 .טכורפ ןוא סקעבעג-תבש טימ *ךעלקעּפ, ןעמענטימ רעדניק יד רַאפ ןגעלפ

 .ןעײרעליּפש םינימה-לכ רַאפ טרָא ןראברעדנווו ַא טאהעג ָאד ןבָאה גרַאװגנוי יד

 .ןטסענ לגייפ ןכוז ,רעמייב יד ףיוא ןכירק ןגעלפ ערעטסיירד רעמ

 יד םענרַאפ ןטיירב ַא טימ ןייז םיקמ ןוא ןציז טרָאד ןעמ טגעלפ טעּפש זיב

 .תבש-גנוע ןופ הווצמ

 ַא ןלעטשוצ טגעלפ רע -- *דָאס רעטסוּפ; רעד טַאהעג טָאה הלעמ ַא ךָאנ

 -עּפיל יד ןופ ץכעילב יד ,"טעווצ יװָאּפיל; -- לטעטש ןרַאפ לטימלייה ןקיטכיוו

 טימ ןדָאלַאב ןעמוק רעהַא ןעמ טגעלפ ,טילבעג ןבָאה סעּפיל יד ןעוו .רעמייב

 רָאג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ץכעילב םעד ןביילק וצ ידכ ךעלעקעז ןוא ךעלקישיוק

 ,תולחמ ענעדישרַאפ רַאפ טפַארקלייה עסיורג

 ןעטיב ןעוו טרעהעגפיוא ןבָאה "דָאס ןטסוּפ, ןיא ןריצַאּפש עקידתבש יד

 לטב ןַאד ןענעז ללכב .1915 רָאי ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא
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 יד ןדנּוװשרַאפ ןענעז סע ןוא םיגהנמ עטלעטשעגנייא יד ןופ ךס ַא ןרָאװעג
 סָאװ ,עּפורג-רעטילימ עשטייד יד טָאה "דָאס ןטסוּפ, ןיא .ןצכרעריפ עשלטעטש
 ערעייז טלעטשעגקעװַא (ןרָאיּפַאס -- רעיוב-קירב) ןעטיב ןיא טרינָאיצנַאטס טָאה
 .ןקירב-ןָאעטנַאּפ עקיזיר יד .טימ רענעגעוו

 -כיוו םוצ וצ ןעמוק רימ ,לטעטש ןופ דנַאר םייב ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא
 -ּפָא ָאד ךיז טָאה סע סָאװ עמַארד-רעטרעדנוהרָאי רעד ןופ טיזיווקער ןטסקיט
 .םלוע-תיב ןשידִיי םייב ןענעז רימ --- טליּפשעג

 םייב להוא ןַא .ןעמונעגמורַא ןטייז עלַא ןופ םיא טָאה טױלּפ רענרעצליה ַא
 םירישכמ ערעדנַא ןוא "הטימ, יד ,טערב-הרהט יד ןעוועג זיא סע ּוװ גנַאגניײרַא
 ."אשידק-הרבח; רעד ןופ

 ןעמוקַאכ טָאה ןעמ ןעו ,תליחת .דלד ַא יװ ןעװועג זיא רענייז חטש רעד
 -עג ןעמ טָאה רעטעּפש .רעקיטנַאקריפ ַא ןעועג רע זיא ,"ףיוה; ןופ ץַאלּפ םעד
 עקַאט זיא .ןעזסיוא-דלד ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ץַאלּפ קיטש ַא ןפיוקוצ טזומ
 תובצמ יד ּוװ ,לייט רעקידנשונ-ןשי ַא ,רעטלַא ןַא ןעוועג *טרָא ןטוג, ןפיוא
 .זָארגדליװ ןוא ךָאמ טימ ןסקָאװַאב ןוא ןעקנוזעגנייא-בלַאה ןעוועג ןיוש ןענעז
 ןעמ .סענילַאמ-דלעפ ןסקַאװעג ןענעז לַאטרַאװק ןטלַא ןופ לייט ןרעטלע ןפיוא
 יד רַאפ זייּפש ןיא סָאד זַא ,טגָאזעגנָא רעדניק יד טָאה ןעמ ,טצונעג טשינ ייז טָאה
 ןעגנוצָארּפש עיינ ןוא ןלַאפּפָארַא ןיילַא ךיז ןופ ,ןרעו ףייר ייז ןגעלפ .עטיוט
 טָאה סָאװ רעטנָאלּפעג ַא ןיא ןטכעלפנעמַאזוצ ךיז ןוא ןייגפיוא רעדיוו ןגעלפ
 .לייט ןטלַא רָאג ןקיזָאד םעד ןשרָאפסיױא ןוא ןטכַארטַאב סָאד טכַאמעג ךעלגעממוא

 טצעזעגנָא ןעוועג זיא (ןדָאב ןטרעבָארעד יינ םעד זיב) חטש רעקילָאמַא רעד
 שדוק ,טרירעג טשינ ייז טָאה רענייק סָאװ סענסָאס עטלַא רעטרעדנוהרָאי טימ
 .ןעוועג ייז ןענעז

 ,"טרָא ןטוג, ןפיוא ןעמוק טגעלפ ןעמ ןעוװ ןטייהנגעלעג ןייז ןגעלפ טּפָא
 -רַאפ, ןעמוק טגעלפ ןעמ ;טיײצרָאי וצ ןוא תויול טימ ןעמוק ןגעלפ םיבורק
 -טנייוועגרעסיוא ייב ;ןתירב ןוא תונותח וצ -- תוחמש וצ רפוע-ינכוש יד "ןטעב
 ןעמוק ןעמ טגעלפ םינכוסמ-םיאלוח רעדָא סנירעניוועג ערעווש ייב ,ןלַאפ עכעל
 ,"םירבק ןסייר;

 ןטייצ עטמיטשַאב ןעוועג ןענעז ןלַאפ-טייהנגעלעג ענלצנייא עקיזָאד יד ץוח
 ןוא לולא שדוח ןיא -- םלוע-תיב םוצ ןוט זָאל ַא ךיז טגעלפ לטעטש סָאד ןעוו
 .באב-העשת

 טָאה רעדעי ןוא ןרעטיצ ןבייהנָא טגעלפ רעסַאװ ןיא שיפ ַא ןעוו ,לולא ןיא
 -לעווטנעי יד ףליה וצ ןעמענ ןעמ טגעלפ ,ןידה-םוי םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז
 ןקיטפערקַאב תוליפת עקידמיארונ:םימי ענעגייא יד טלָאװעג טָאה ןעמ .עקיט
 -יצילמ ,סרעטעב עטוג ןייז ןביוא ןטרָאד ןלָאז ייז ,םירטפנ יד וצ תושקב יד טימ
 ,הבוט המיתחו הביתכ ַא ןעמוקַאבוצסױרַא רשוי

 -תובא:רבק טימ לופ ןרָאװעג לטעטש סָאד זיא טייצ רעקיזָאד רעד ןיא
 ,לטעטש ןופ קעװַא ןיוש ייז ןענעז גנַאל .דמערפ רעד ןופ ענעמוקעג ,םיחרוא
 -וק ייז ןגעלפ ;אמַאמ" עטַאט םלוע-תיב ןגיה ןפיוא טזָאלעגרעביא רעבָא ןבָאה ייז
 .תובא:רבק ףיוא (טייוו רָאג ןופ לָאמטּפָא) ןעמ
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 ."טרָא ןטוג; ןפיוא ןָאזעס רעקידנענייו ַא ,רעקירעיורט ַא ןעוועג זיא לולא

 ,לטעטש עצנַאג סָאד שממ סױרַא ןיהַא זיא ןַאד .באב-העשת ןעוועג זיא שרעדנַא

 רעקיזָאד רעד דָארג זיא גרַאװניײלק יד רַאפ .ןעיורפ ןוא רענעמ ,גנוי ןוא טלַא

 טוג ךיז טָאה הרבח סָאװ ץוח .בוט-םוי רערעטייה ומכ ַא ןעוועג גָאט-רעיורט

 ןופ ןּפסָאנק עקידעכעטש) "סעקשיש? קידנפרַאװ ,תוניק יד תעב טפיטשעגנָא

 ,דַארַאּפ ןימ ַא ןעוועג םלוע-תיב ןפיוא ןייג סָאד זיא (רענרעד

 ןרעצליה ַא טיירגעגוצ טַאהעג לגנַיי רעדעי ןיוש טָאה באב-העשת:ברע ןופ

 ןרעװ ןגעלפ ךעלדרעווש עקיזָאד יד .ןעלדניש-ךַאד ןופ טכַאמעג --- לדרעווש

 טימ ןעלדניש ייווצ טקיניירַאפ :טיקזיצערּפ רעטסערג רעד טימ טקיטרַאפעגסיוא

 ַא ןופ זיא סָאװ ,דרעװש ןרַאפ "דייש, ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןטייז--טוינ ערעייז

 טנּפָאװַאב .לטנעה "שירעלטסניק,א ַא טימ ןרָאװעג טצינשעגסיוא ןייפ עקלעניק

 טימ .ליח-ירובג ,ןטַאדלָאס יו טליפעג הרבח ךיז טָאה ןיז-ילכ עקיזָאד יד טימ

 ןקעטשניירַא ןוא ןכערבעצ "ןדרעוװש, עקיזָאד יד םעדכָאנ ןעמ טגעלפ רעצ ןתמא

 ןכוזַאב טגעלפ ןעמ סָאװ עטנעָאנ יד ןופ םירבק יד ןיא

 "רעד טפרַאדעג טָאה ןוא םינומדק ןופ טמַאטשעג טָאה גהנמ רעקיזָאד רעד

 .שדקמה:תיב ןופ ןברוח ןתעב תומחלמ יד ןָא ןענָאמ

 עקיטרָאד ייר ַא ןכוזַאב םלוע רעד ןיוש טגעלפ םלוע-תיב ןפיוא קידנעייז

 ,םינבר רענעטיב עקידרעִירפ יד ןופ םילהוא יד --- ?ןטייקידריווקרעמסנעעז,

 ןגעלעג ךיוא זיא סע ּוװ ,*סעקלַאװַאק, יד ןופ לקניוו םעד ;םיקידצ עטמירַאב ןופ

 יבר רעמינָאלס ןרעוװ טלָאזעג טָאה סָאװ ,"םכח; המלש יבר רערעלוּפָאּפ רעד

 ,הילדג-המלש) םישודק ןופ םירבק :"םהרבאל דסח; םעד ןופ הריטּפ רעד ךָאנ

 יו הבצמ עטלּפָאד עטלַא ןַא ;(חצור-געוו ַא ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רעכלעוו

 גָאט םעד ןיא ןברָאטשעג ןענעז סָאװ הלכ-ןתח ַא ןגעלעג זיא סע ּוװ ,תוחול יד

 יד ןעוועג רבקמ טָאה ןעמ ּוװ ,*טױלּפ ןרעטניה, ןופ לייט םעד ;הּפוח רעד ןופ

 .רעדרעמ-טסבלעז

 .שמוע רעד לווייפ-לרעב ןעוועג זיא ץַאלּפ ןפיוא ָאד *גָאט ןופ דלעה, רעד

 -עג ןופ ןטיילגַאב ןדעי שממ טגעלפ רע .טַאהעג רע טָאה תוכאלמ רעקילדנעצ

 חילש ןוא שרדמ-תיב ןיא שמש ןעיועג זיא רע ."געוו ןטצעל, ןייז זיב גָאט-ןריוב

 -ןיד ַא וצ ןייז ןימזמ ןייג ןוא ךרבש:ימ ןכַאמ ןוא הרותל ןפורפיוא ;ןייד-תיב ןופ

 ןייז ,ןטעליב-הנותח יד ןגָארטרעדנַאנַאפ ,הלימ-תירב ַא וצ ץלַא ןטיירגוצ ;הרות

 (ש"חר ןופ קלח ַא ןעמוק םיא טגעלפ סע סָאװרַאפ) תוּפוח ןוא םיאנת תעב תודע

 ןוא תוחילס וצ ןפור טגעלפ ;םימחר אלמ לא םעד ןכַאמ ךיוא טגעלפ רע ןוא

 רע טגעלפ תבשיברע :ָאװטסלעשטַאנ ןוא להק ןופ תונקת ענעדישרַאפ ןגָאזנָא

 רוּפיכ-םוי-ברע :טכיל שרדמ-תיב יד עלעטסעק ןיילק ַא טימ *ןריסַאקניא, ןייג

 רע זיא תודבוע עלַא יד ץוח .תורעק יד רעביא חיגשמ רעד ןעװעג רע זיא

 זיא םיא יב ."אשידק הרבח; רעד ןופ דילג רעטסקיטכיו רעד ןעוועג רעבָא

 ןָא טנעקעג "דלעפ, םעד טָאה רע רעבָא ,הרבח רעד ןופ סקנּפ רעד ןעוועג

 ןפיוא םינכוש עלַא ןופ רעטסיגער רעקידעבעל ַא ןעוועג זיא רע .סקנּפ םעד

 -רָאי עלַא טקנעדעג ןוא טגיל רעדעי ּוװ טסּוװעג טָאה רע .םלוע-תיב רענעטיב

 ןרָאװעג זיא רע רעדייא הרובק וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ עקינעי יד ןופ ךיוא ןטייצ
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 -רעד טיײצרָאי רעד רַאפ געט רָאּפ ַא ןוא ןעמוק ןדעי וצ עקַאט טגעלפ רע .שמש

 .ןייגַאב טנעקעג טשינ *טרָא ןטוג, ןפיוא ךיז ןעמ טָאה םיא ןָא .גָאט םעד ןענָאמ

 ןקעטש ןייז טימ רע טגעלפ .דנילב טעמכ ןעוועג ןיוש רע זיא טייצ עטצעל יד

 "ןליפסיוא , ,תורוש-םירבק יד ןשיוװצ ךעלעגעטש ענעסקָאװרַאפ יד ?ןּפַאטסיוא ,

 -- ןגָאז ןוא הבצמ ַא ןקעטש ןטימ

 טָאה לָאמניק .סע זיא סָאד טָא

 ןעוו .ןעועג העוט טשינ ךיז רע

 ןיק טאהעג טשינ ןיוש טָאה רע

 םלוע:תיב ןפיוא ןייג וצ חוכ

 טעװ ריא --- :ןעלשמּפָא רע טגעלפ

 ,ץנַאג טייטש סָאװ ,הבצמ רעד ןופ

 ריא ןוא םירבק ךכו ךכ ןלײצּפָא

 ריא סָאװ טרָא סָאד ןעניפעג טעוװ

 ;טכוז

 רימ ןבָאה טציא זיב ,ןאכ-רע

 ,לטעטש ןטימ טקיטפעשַאב ךיז

 -עג טָאה םורַא רעד ךיוא רעבָא

 .עיפַארגָאּפָאט עשידִיי ןייז טַאה

 עשידִיי טַאהעג ןבָאה ןגעוו עלַא

 ןענעז לטעטש םורַא ןוא ןעמענ

 רעד ,"סעטסוק, יד שידִיי ןעוועג

 רעד ,"קירב םענרעזייא ןרעטנוא;

 -עכלָא טימ לדלעוו ַא) *קינעשלָא;

 -מייל) "סעשטינילג ,, יד ,(רעמייב

 -רע עלַא עקיזָאד יד -- (ןבורג : שמוע רעד לוזיפ לרעב

 רעד וצ ןגעלעג ןענעז סָאװ ,רעט

 ןוא טּפינקעג ןעוועג ןענעז ,עיצנַאטס-ןַאב רעד וצ .עװָאנַאמָאד ןופ גנוטכער

 ןעמוקעגרָאפ סע ןענעז ָאד .ןעטיב ןשידִיי ןופ עטכישעג רעיינ רעד טימ ןדנובעג

 עטשרע יד -- סרעברַאג ןוא סרעבעוו רענעטיב יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עטשרע יד

 .סעקינויצ-יבבוח עטשרע יד ןעמוק ךיוא ןגעלפ רעהַא ;?דנוב, ןופ ?סעקדָאכס;

 סעדער עקידמערוטש יד ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז ,"ןגיוא עקיטייז, ןופ טייוו ,ָאד

 ּוװ טרָאד, ןוא "םי ןקיצלַאז ןיא, ןופ ןעגנַאלק יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה סע ןוא

 -רַאפ רעטרע יד ןענעז רָאי "ןטפניפ , ןופ דָאירעּפ-םערוטש ןכָאנ ."רעדעצ יד

 ןוקית ַא ןעמוקַאב ייז ןבָאה קירוצ .רעצעלּפ-ריצַאּפש םתס ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 ןיהַא טגעלפ "טפנוקוצ-דנוב-טנגוי, ןופ טנגוי יד ןעוו ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 עשיצולח יד ןוא קעטָאילביב רעד ןגעוו ןטַארַאב ךיז ,ןזיירק ןטלַאהּפָא ןעמוק

 ,ןגולפסיוא ערעייז ןכַאמ ןטרָאד טגעלפ טנגוי

 -עג ליצ ןקיבלעז םעד ןבָאה ,געוו רעמינָאלס םוצ ,לטעטש טייז ןטייווצ ןופ

 .דָאס סחלג םייב "למייב-ענרַאב, סָאד ,עינדור ייב *קינליהָאמ, רעטלַא רעד טניד
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 רעשידִיי רעד ךרוד טשרעהַאב ןעוועג ךיוא זיא ,ערַאשטש יד ,רעסַאװ סָאד

 -עג עקיכליה לָאמ ןייא ,ןוא ןגיוו סעקדָאל ךיז ןגעלפ ןטכַאנרַאפ יד ןיא .טנגוי

 עקיזָאד יד ןופ ךיז ןגעלפ ,סעידָאלעמ ענעגיוצעצ-קיטעמוא לָאמ טייווצ ַא ,ןעגנַאז

 שינָאמרַאה ךיז ןגעלפ סע .םורַא םעד ןיא ןגָארטעצ סרעמיורט עקידנעמיווש

 -העיקש רעד טימ "רעדימש ןענעז רימ; ןופ רענעט-שרַאמ יד ןטכעלפפיונוצ

 רעטניה ןופ ,טייוו ץעגרע ןופ -...ןעמַאלפ ןיא טייגרַאפ ןוז יד, ןופ עילָאכנַאלעמ

 -כוא ַאד ייא; רעשירעױּפ ַא ןרידנוקעס טגעלפ עװָארעבירּפ ַא ןופ סעטסוק יד

 ."...רענעש ןרעוו ןרעוװו טלעוו יד זָא,... :טרעפטנעעג ןבָאה סעקדָאל יד ןוא *...טעינ

 לא א
 א

 ןוא ןסַאג ןופ ןעמענ עשידִיי ...עיפַארגָאעג ענעזעוועג ,עטכישעג ענעזעוועג

 -תיראש רענעטיב יד ,תמא ...ענעזעוועג .ןלַאװק ןוא ןכייט ןופ ,רעדלעפ ןופ ,ןגעוו

 יד ןופ ןדלעה יד ,ףלח סנוילת םעד רעטנוא ןופ עטעװעטַארעג יד ,הטיחשה

 עיינ ןוא סעטַאד עיינ -- עטכישעג עיינ ןלייצרעד ,עקנַאזיטרַאּפ ןופ ,רעדלעוו

 -ָאטָאלז ...הטיחש עטירד ...הטיחש עטייווצ ..הטיחש עטשרע -- -- -- ןעמענ

 רעינדור ...םירבק רעדירב ..ָאטעג רעסיורג .;..ָאטעג רעניילק ;..עיצקַא רע

 ...סעבירטידלַאװ ןופ ןעמענ עיינ ...סענַאילָאּפ ...רעדלעוו רערַאנ-ישטלָאװ ...רעבירג

 "ולב לפיוו .ףוס םעד ןקיבײארַאפ ןפרַאד סָאװ ןעמענ ןוא סעטַאד ?עיינ,

 ...:ייייקיביײא זיא סָאװ ףוס ַא .ףוס ןקיבײא םעד ןיא טגיל סע קיגַארט עקיט

 לא יא
 יז

 הדע רענעטיב רעד ןופ ןבעל םעד ןגעװ ןבעגוצ ךָאנ ךיא בָאה טלָאװעג

 תוסנרּפ ;םיגהנמ ןוא רעגייטש ;ןעגנוריפ ערעייז ןוא ןשטנעמ עריא ןגעוו ;ללכב

 "יו יד ןיא ערעדנַא ןיוש סָאד ןעוט .םידיחי ןוא ןּפורג ;ןעגנוקיטפעשַאב ןוא

 ַא ןבעג ןצַאז רָאּפ ַא ןיא רעבָא ךיז טליװ סע .סקנּפ ןופ ןעלטיּפַאק עקידרעט

 ,טכוד רימ .ןעטיב ןשידִיי םעד ןופ ךות ןשיטעטניס ןימ ַא ,קיטסירעטקַארַאכ

 -נוא ןופ קהבומ"ןמיס רעד זַא ,ןגָאז ןלעװ רימ ןעוו קיטכיר ןייז טעו סע זַא

 עריא ןופ טײקידענשַאּפערָאה ןוא תוטשּפ יד ןעוועג זיא לטעטשמייה רעזד

 .םיבשות

 ןדיי טנזױט רעכעה יד ןופ דוסי רעד ןעוועג זיא עצַארּפ ןוא טײקכַאפנייא

 ןרעטלערוא ערעייז ןופ טנשריעג סע ןבָאה ייז .ןעטיב ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ

 "יא תודימ עכעלרע עקיזָאד יד ןבָאה ייז ;ןדִיּפרָאד עטושּפ יד ,סעקינבושי יד

 ,רעדינש -- תוכאלמ-ילעב עשידִיי ןופ תורוד עקידרעטייו יד ןבעגעגרעב

 רעמ ךָאנ ןבָאה סָאד :סרעלדנעה ןוא ןדימש ,סערַאלָאטס ןוא רעזעלג ,רעטסוש

 "נוה יד ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ביױהנָא ןיא ענעמוקעגפיוא יד טקיטסעפַאב

 יָאד יד .סרעצלַאפ ןוא רעקלאוו ,רעברַאג ,סעקרעלוּפש ןוא סרעבעוו רעטרעד

 .לטעטש ןופ ןינב ןוא ןינמ בור רעד ןעוועג סע ןענעז ןדִיי עקידעילָאזַאמ עקיז

 ןעמָאנ םעד ןופ רעגערט-רוא רעד) קורַאילקש ןעמָאנ-עילימַאפ ַא טָאה טָא
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 -ילעב עשידַיי טימ עדַאיעלּפ ַא ןבעגעגסױרַא (רעזעלג ַא ןעוועג עקַאט זיא
 -ַאב ןבָאה סָאװ ,סערַאסָאלש ןוא רעטסוש ,סרעדיינש ןוא סערַאלָאטס :תוכאלמ
 םעדכָאנ ןוא םוקמוא םעד זיב ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידִיי םעד טרעכייר
 .עקנַאזיטרַאּפ לטיּפַאק ןשידלעה םעד ןיא ךעלטעלב עקיטולב גביָרְשעגניײרַא

 רעִירפ ןבָאה ןדימש עקַאט -- ץעינזק החּפשמ עטגייווצעצ עטייווצ ַא ןוא
 טולב רעיײז טימ רעטעּפש ןוא לטעטש סָאד ןעיוב ןפלָאהעג עצַארּפ רעייז טימ
 ..טכַאמעג טעפ ןדָאב ריא

 םעד ןיא רעקידנרידיצעד רעד ןעועג זיא טנעמעלע רעקידנטעברַא רעד
 יו העד ערעסערג ַא טַאהעג טָאה "םיטייח; רעד .לטעטש ןופ ןבעל ןשלהק
 ,טחוש ַא ,בר ַא ןעמענ ייב טנכערעג ךיז ןעמ טָאה ייז טימ ."שרדמ-תיב; רעד
 ןעוועג סע ןענעז רעטכעט ןוא ןיז ערעייז .ןינב ןשיטָאטש ַא ןעיוב םייב ,ןזח ַא
 -עגסיוא עקַאט ןוא ןעיידיא עיינ יד טכַארבעגנײירַא לטעטש ןיא ןבָאה סָאװ יד
 גרָאז ןוא ףליה -- טײקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןטיונ עלַא ךיז ףיוא ןגָארט
 .עקיטפרעדַאב רַאפ

 לָאצ עסיורג רָאג ַא טגָאמרַאפ ?טנַאװ:חרזמ,; רענעטיב טָאה קפס ןָא
 רענעטיב ַא .ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא "םיטייח, רעד רעבָא .םידמול עפרַאש טימ
 הרבח ןיא "יבר, ןעוועג זיא רעלָאטס ַא ;ארמג-טַאלב ַא טנעקעג טָאה הכאלמ-לעב
 טָאה דימש ַא ;"םדא ייח,; הרבח רעד ןיא טנרעלעג טָאה רעטסוש ַא ,"בקעייןיע;
 ,תוינשמ קרּפ ַא טנעיילעג

 .שרדמ-תיב ןסיורג ןופ יאבג רעד ןעוועג רעטסוש רעד עשָאי זיא טָא
 רעד לאומש -- ?ןעטיב ןיא הליפת:לעב רעטסעב רעד ןעוועג זיא רע

 ;(יקסווָאקטיד) !דימש

 -- (ןידלָאג) רעלָאטס םעד בקעי-לאומש -- ףסומילעב ןקידנעטש םעד רַאפ
 וצ ןעמוק טגעלפ ."לשרדמ-תיב, רעד ןוא ?םיטייח; רעד "ןגָאלש , ךיז ןגעלפ
 ;בוט-םוי ,געט עטייווצ יד ןטייווצ ןיא ,געט עטשרע יד טרָא ןייא ןיא ;הרשּפ ַא

 ןועמש --- ?גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רעװ ןוא
 ,(שטיוועלששוב) !רעּפעטש רעד

 ,ןגייווצ עריא עלַא ןוא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידִיי רעד ןופ טדערעגּפָא
 -רעקרעװטנַאה ַא ,סעיצוטיטסניא עיינ טיובעג ןבָאה תוכאלמ-ילעב עגנוי יד

 ויטקַא םעד ןשיווצ -- -- -- עלוש עיינ ַא ,םילוח-רוקיב ַא ,קנַאבסקלָאפ ַא ,ןיירַאפ
 ,טייהרעמ יד ןעוועג ייז ןענעז

 טָאה קידנעטש ןוא -- ןסיינ עריא טימ טייצ עדעי ;חסונ ןייז טימ רוד רעדעי
 ,קינשַאּפערָאה םעד ,קינמיפכ-עיגי םעד ןעזעג טנורגרעדָאפ םעד ןיא ןעמ
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 רענעטיב רעד ןיא עצַארּפ רעשידִיי ןופ עינָאמעגעה רעד ןופ לָאבמיס ַא יו

 ,לטעטש ןופ ןגעװרָאפנײרַא עלַא ייב סעינשזוק יד ןעוועג ןענעז הדע

 ןעועג םינּפ-לבקמ עטשרע יד טָאה ,םינָאלס ןופ קידנעמוק ?"גרַאב , ןפיוא
 ;(יקסווָאקטיד) דימש םעד לאומש ןופ עינשזוק יד
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 ןטשרע םעד םיא טָאה ,שטיווָאנַארַאב ןופ ןעטיב ןיא ןרָאפעגנײרַא רעוװ זיא

 -ַאר) דימש םעד לוולעוו ןופ עינשזוק יד ןבעגעג "ןקירב יד , ייב םכילע םולש

 | ;(שטיווָאניב
 עווָאנַאמָאד ןופ קידנרָאפ ןבָאה ,ןַאב רעד טימ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,עקינעי יד

 ;שטיווָאיליא) דימש םעד קחצי ןופ עינששזוק יד ןּפָארטעג עטשרע סָאד

 -שזוק רעד ןופ ּפַאלקרעמַאה רעד טכליהעגּפָא טָאה לטעטש ןופ ןטימניא ןוא

 .לטעטש ןיא םידמול עטסערג יד ןופ רענייא ,(רערדיס) דימש םעד עיטָאמ ייב עינ

 לטרעוו טבילַאב ַא) ?ןפָאלשעג ךָאנ טָאה ןיילַא טָאג, ןעוו ,גָאטרַאפ רעמוז ַא ןיא

 -עג עלדַאװָאק-רעמַאה יד ןפורעגרעביא ךיז ןבָאה ,(רעכלַאק םעד עשָאי-דוד ןופ

 יד .עשטערַאז זיב ןטרָאד ןופ ןוא ערַאשטש רעד זיב עניזָאק ןופ ןעײרעּפמילק

 עג ןוא ןגולּפ עשירעיוּפ יד טרעמַאהעגסיוא רָאנ טשינ ןבָאה סרעדימש עקיזָאד

 ןוא דרעפ ערעייז טדימשעגרעטנוא רָאנ טשינ ןבָאה ייז ;ןּפרעס ערעייז טפרַאש

 -עגוצ ןוא רעדער יד טדימשַאב רָאנ טשינ ןבָאה ייז ;סענָארב ערעייז טציּפשרַאפ

 ןופ ןבָאה טנעה עקידילָאזָאמ עקיזָאד יד -- רעיוט ןוא ריט וצ סעסעיװַאז טיירג

 סעלדַאװָאק ערעייז ףיוא .ןטניוו עזייב ןופ לטעטש סָאד טצישעג ןקע-טָאטש עלַא

 -- לטעטשמייה ןטינשרַאפ רעזדנוא ןופ םטיר-סנבעל םעד טּפַאלקעגסיױא ייז ןבָאה

 .עצַארּפ רעכעלרע ןופ םטיר םעד

 ךיז טָאה סָאװ ,הפוקת ַא ןופ עטכישעג יד -- -- -- ןעטיב ןופ עטכישעג יד

 ןוא ךעלשטנעמ טושּפ ןוא ךעלרע ןַא רַאפ קידתונשקע ןוא רעװש טלגנַארעג

 ..."ןעוועג זיא לָאמַא; -- עדנעגעל ַא יו טקידנערַאפ טרעוו ,ןבעל שידִיי

 -טנזיוט ןופ סעדנעגעל-עיזַאטנַאפ יו טשינ סױרַא עטכישעג עקיזָאד יד טנייש

 .תומולח-ילעב ןופ סעיזיו ןייק טשינ ןענעז סָאד .ןשזַארימ-טכַאנ-ןייא-ןוא

 "ָאטשינ רעמ} .ָאטשינ רעמ ןוא ןעוװעג -- -- -- ןעװעג סע זיא ױזַא ,ָאי

 ץלַא זַא ,טלעװ רעד ןופ ץעזעג ןבילוצ טשינ ,טיױט ןכעלריטַאנ ןבילוצ טשינ

 .טמַאטש רע ןענַאװ ןופ טשינרָאג םעד וצ -- שרוש ןייז וצ ןרעקמוא ךיז זומ

 ךרדכ .ןוא טײקכַאװש ,טײקטלַא ןופ ןעגנַאגעגסױא טשינ זיא לטעטשמייה רעזדנוא

 .המשנ יד הסיסג ייב טכיוהעגסיוא ,ץראה לכ

 ןטימ ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ קידהחיצר זיא יז לייוו ,"ָאטששינ רעמ , זיא ןעטיב

 !טיוט טשינ זיא יַאטשינ רעמ, ןימ ַאזַא .ןבעל ןופ ןטימ ןיא ,ןעִילב ןופ

 ַא ןופ ,גורה ַא ןופ ןּפָארט-טולב רעדעי זַא ,ןלייצרעד ןדִיי ייב סעדנעגעל

 "יילק עטקיטולברַאפ יד שודק ןטימ ןעמַאזוצ ןייז רבקמ זומ ןעמ זַא :טבעל שודק

 זומ ןעמ .טולב ענעסָאגרַאפ סָאד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה סָאװ דמַאז םעד ,רעד

 רעד טמוק סע זיב טשינ טור טולב עקיזָאד סָאד ןוא לארשי-רבק וצ ןעגנערב סע

 .החיצר רעד רַאפ םקונ רעד ,םדה-לאוג

 לע ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע ,ןברָאטשעג טשינ זיא שודק ַא ,גורה ַא

 -עג טולב ןיא רעזדנוא ןוא רעדנוזַאב רעדעי ,םישודק ערעזדנוא םשה שודיק

 םישודק -- ןעמוקמוא טשינ ןעק יז ,זדנוא ןיא טבעל ;:טבעל ,לטעטש טקיליײה

 !טסעינ ןברַאטש

 ןגעװַאב ,ןזיורב ןטרָאד "רעבירג, יד ;טדיז ןוא טכָאק טולב קילייה רעייז

 רעטניה לגרעב םעד ןופ ןסיירפיוא טעװ סע ףוזעוו ַא רַאפ סָאװ טסייוו רעוו .ךיז
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 םיחצור יד ,רעדרעמ יד ןסיגרַאפ עװַאל ןייז טימ טעוװ ןוא עילָאּפַאז ןוא עינדור
 | ,רעביור ןוא

 ,רעטקידנערַאפ ןייק טשינ טייוו זיא ןעטיב ןופ עטכישעג לטיּפַאק רעד

 :סנייא רעמונ עגַאליײב

 בז,0יש אזא 6060 1167 3 , טז 8874 + 8

 ד'סזח 1 8{+ 8

 ןג ע'זיא , זמ1886602140 סא 8 8100110181:1 02816) יש טט66002)0-
 זיא16 1צסטט090642161ז0 226 161:8 52062818, 2110029 12821מ1 01020264

 0 105 יטנסע86 06 (1/00ת24, 0 28 06 810תנזמ2, 0 20 064 2ענ:0וא16.
 (0124200 62מנ6ס) 10671מ/ 1126. 2 1עסם 211/6014) 1128
 ן008164ע01 ט016141 1116008141, 16862400601604 8שסוזמ 980 ןגעקס84 0
 081 10 זמ010086)2 1:148240ע0יא1 082ע118מ06 10202611 8100160 ן2200-

 1666 ?ט ת16060ץ/8 181מ406)16ע0ט, 201241 2201586.
 ט08221:6 קע2יאמט06228 1690 52610100ס6שמ2 2 11ע2214מ81 0
 ז'042802, ק082601827 24 1 ע26מ820224 0 0ע214604006811690,
 דעע4002418 8קניגטס 0 621002100ש0 1 61090 2229112מ06 ןקצםיטסט8122
 ז41600166 800166801016 16) ושעניס1816זג זיסאט 1779 084219602016 עס

 06 0229צ114מ06 0060/211.

 ?06119 0684 101618606ע0604 228906006 202126216 1018410 6

 ןסס6068 40 8מעגשצ 0 23460 1 00 )6) 7812212-
 דיץפסממגטג2, קס6882/01 םהס0ישסזמע 1146ו08161, 1000180 810 122 ש
 1:0861616 יש ןאסיט0910601ט, 812401 קע2ע0260121ס144 יט 140066 0008 6016-
 דע011:1, 8216621866) 2 2201ע0216 1680 ,,2עניסוא166 1281 167מ100' 1
 22טט22ץ1, 26 606000112 16660 2 62182ע0ת 0006182660 16) 21685ת1 ,,{ט
 עהת 11ע2תתג !ט0ט יאץ?2תג, 2316 שש 22/40ת 6210 , 216 821662

 ,,תת 2240 216 ,,תג 2281246 .
 1046120897 +8 0600/4מ4 רטע12260, 221/)22 יט 1:8009/02480 1
 6081/269187 , 26 18101016 ,,225124ו6" 22101289 ,,28/0ת' סע10 ישעסניט-
 א00820. 2812: 810 ק082082ת16זמ קנ2עס2ץעמע, 8186 94 28
 ןעץ12266 ןם060002114, 121:08 101810 810 ן0142226, 26 2166
 טטץ 0812 1801/02616 זמ12ג ,,22894ש" יש 96) 1681, 00 יז ת248100מעס4

 6זט1:211114 וץע010161484 ןכע2610160112 יש ,,2240// ,
6 {101417 /2100/020 20 820012212 11811016 281606 1 
 דץלסממ22, 26 ןט0024110000 'ץע2מ0ש16 216 מג 62160210000, 6

 ןקזפוטסעמ 28892ו/סז0 000211 2946 0229118מ0עמ-
 עסקש1מ81 810 ןק'0668 81:06166ז0 1:009690 221:0מ1סע 01 00116-

 1006 40014 04426 םצ11 20082621.
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 02010 זסעאט 1740 טמנס510מצ םצ1 סיט 1:148290/ תגב 0226ס00 2

 52 תמסמג 12011601028 םט12טע0811680, 1:06זע 81ע20 י016142 8018

 {0ט1108618 247 216 686121 ק12ץ)126 01121010226040 816016 640840-

 16251002 1061ע0קס111ע , 81:10010מ97 208421 40 0016014 {ט סעלסס.ם.,0

 2 1ע9316זמ 0022, 2060086 124 ןס002/ 1226 26 810161618 131212.

 89/4100 מ0006225 81081600 80ט840826ת28 14?שש שש עסט 52

 20182620מ97 1 212400ש24מ47 208121.

 (261161600 1016148 יטץעדמטצעסיט21 ?ט 101002/ 10416ז0 1708- 0

 16261 1:1041:1600162, ט1261020מ9 1:124821סזט, 8467 0 282611 2210תט

 24161/} 1686 161722 מה 1:086101 2124000814ש6מע-

 14/16ת תנג 1920 1מ1ס82422666 {.}. 900 10682629ץ72מ 1020 46

 וװ 1סזג 1500 12:2461100

 שש זסאט 1858 םצ1ס 975 1מ1ס82124260 {.}. 809 12/2611006 8

 קזגשטפ12ש6מץסמ 63 1:24601116.

 זש ןגץ96מנט 1684 ט12486 קס11סצ )מע 1661 ע'מומ, 061/2021 ץקע2-

 טטספ1גמצ  םע2/8128 תם 126066, ןגזזמגע;2 יט 4060 626/00024.

 דנַאב) *ינשטיפַארגָאעג קינװָאלס, םעד ןופ "דנַאב, ןקידרעטעּפש ַא ןיא

 :תופסוה עקידרעטייוו יד ןַארַאפ ןענעז (1900 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןענישרעד ,5

 8ץ46ת 1012816062180 1 4002 מ060121+ 510מנז084, 9 02416960י6

 םס1)10, עזתומג 29/1ס6ת, 2)81226 מ0021062 200ז0200ו00, 28 לט4

.51021012 06 

 11128660621:0 זמגה 1922 זח168222ת6060י6, 224/240 םיזמומץ , 66116160

 ןזיגטטס814טמג , 8עמ28086, 40ז זמסס)1?ישש 2700יש8/1, 18מ0נ746 802402-

 תםססע8 221628 40 תז. 204062160 1 זמגנַּב ש 02016 12976 6216-

 81001מ. רֶׁש ץסאגט 1570 842ת19146 1 142ע80014 ,40010821:16001626,

 8עמסש16 12)14184012, 4)8012602 םָצ66סת !124מסש1} (080601160010201

 812108016 2ת0621016זמט. 262216) טע2682601 6 1666 '1דע2מסש 10002-

 1066 121288290זט 222911208281690. |

 (דזמומג 006)תמט)16 49 101615860000861 1122 ףץעממסשש 10108612ת8-

 1164 (0004 229 וממץעסמ) 9720 1מ168124מ060 171086184מ, ט101282620-

 תצסמ מב 14905 621681001מ 168610  שש 2זמומוס 16)400)202 836 6060

 021681001מ 10104826) מ0814010801 (10421 ןגפט 1 4241 תוסט2ץצ?!אט) .
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 :ייוװצ רעמונ עגַאליײב

 1778 ןיא הלהק רענעטיב טימ "ךענַאיליזַאב. יד ןופ סעצָארּפ

 1778 וי 1104694 1

 2246. .סװזץאגוסװאטש תסאקסזפ {22882/0 28ז10804260 זקאסץא27ג 9
 ;81008 020102ז6ת2 200408082ז0 02182/20082/0 סהגסזסקת ׂש6ת6זֹוה
 {סתקסאזוה הג םתמסאאאט. 2 1200 הג 6806688ט /00ז80080אװ4פ א םםזסא-

 סאואפ 34 הסץחתגז} סץאואס.

 018'112602 .1010808082/0 00372ו2008200 ווםהסזטמה 2/סהסדוה
 16200079 282210164 )}  82 848089 ן8המסאחצס ה 010108ה80ח3מ
 ןקהפתסמנ, 2) 88 2/0מת3/ !1עמאסמתו:, 8088004 318606108842, ,168-
 3008 000668002--םהזהצפטמציפ סזגקזחמטצפ ה הסצט 6800ס89 חטקסה
 1ןסדמ008ה, 8 188 20 הב מה/דג 20קהעסמטחג, 11110צ7 1080,
 ןחנסאפ עח !{הקחה 2008088308--אגזגהמהחשצפ סזםקחנטצ5פ 8

 םוצס84.
 1100 3228:80 ףיתט 210786080818 טל 9 1018 1749 2
 םנתההמ ם םסהּבצ 2782808400 0828114808200 80820זשמ8ה 00822-
 ס190180 םה ?טסּבפל 310אצס, 0100068806 19 1018 1000 26 68
 ן|סײטססמטאמצפ המסקסאצ, 2 16-00 1ו018-- = א8ז46690-
 זנסא ה ףס 20 סהצמ תסמפ םגזגחע םה 844ח21212 הח םקסחסמזװסהמ
 80 טחנהזתגנ. 202201816 27000 תסזסחפ םקססמזיפ םקחסץגהדמ 1108
 8?320צע אגםהזםעפהגח0 20704, 0702080 26 -- 8008681089 אה 8
 אסטטזנס 200 בתסזאצטפ 07406הא38 23100:8088. 08008102080 -
 ףסממס;מזי0 תבזבתה תסזסחפ 38ה8120מ 078294100006: 2009 3
 םפ 1737 0019 348219 חסד 8809408806 0023816100780 188 2
 ם1סזאצ 9 80081383 2008021מא78 1קץססמת4מ 0780 110800881:-
 טהצימ 68322/גהד, םמטצסאפ 00432702 ח18:הזפ םמסםסחזצג 80
 488408860 תםמסםסםזוו 089 228801880621880 םנגזההפ ם'מ ך636816 601
 חלה ףפצס 10 תמדפ, 80 2הז8צ9 ם00001418 םהגזהתס ת 20 53
 תסקפ 20 ץםנגזהתס הה אהההוההגי םת 0סזגופמטצפ 8000681083)
 טקסצ 2000, ?0זיפ ;אס אהתבתמ 29 1088008 1768 1022 3487 5
 חטסטאסהטסס-אס 0043810700180 'טסהנצ 21078+9 } 8008138 ,10א-
 6קסמו 018000200 ,1808080א8צ6 043820880819, ת 2078 128840 6
 ץםנגנהעפ. 11000א9 עסזסחפ םקססעויפ םקמסץגטױמפ 00 םסקפסאָל 06838-
 דסתטסדמ} 2000 3תסץשצפ אגחקדהוממהו0 20תחג) 0102080 2860 800-
 חסמיסממ, 8 ם0 םוסמסאצ -- 1000 3דסצפ) 0101080 280 22080ע8-
 7089. 800 ב3ג0ױמצ9 0ל2008ש6צ9 231008088,6 2 8000 8080/24258-
 םצוס סְצצאָצ 0603חסױהװ0 חקהמסאפ ,טטסאמטזגחוה" 2048 אטגזגהטמצבמ

 א ט284200 םגזהצג) 2 12880 ח 8 חנאסלצ
 סעגפ םקעסץנמניט: }) סמ 2/01860808200 0824 2000 3ת0חצמ

 עגההדהנה 08 חקסמסהלהאמע 400 3101846, ט72008טצ4 232008089
 םקסתסטז8מעדפ עסזחל םט0 המסממחזגחנא (328121818) 88 806 80288-
 ;החא00 ם 28282800 האלומססומס אגתהתגה םפ 108 ט8צ9 ה 10822845 8
 203801ת2 0808 תנמסדצ עח 680020818 תבמאח; 2) סע םציסיס0
 אהחההה 01110 םקמסל;הג080 אגהעז81ג 2 חקסחס810838 6000 320זטצ'
 ה 400 310צ2 סץ1608וצ נגסק:אסא, חקטינסאפ םסנַחַצ 0ו20 י8ממ6

 חקס2001881080 םקמַאס ,טמסאמהזמהוה" הה םאלווס0180 4402.
 (אדו םאג !הקצ. 408. ד. 211 סצק. 375:



 קישטנעליוו .ז .ש

 םייה רעקילָאמַא ןיימ ןופ תונורנז

 -ָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ייא ןקעטש ןעטיב ןופ תונורכז עטשרע עניימ

 -עגסיוא ןעוועג ךָאנ זיא לטעטש ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןקיר

 -נוה ןעוועג טלַא ןענעז סָאװ ,סעיצידארט ןוא םיגהנמ עטלא יד ךרוד טמערופ

 .ןרָאי רעטרעד

 .חסונ ןשידִיי ןטלַא םעד-טָא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןפָאלרַאפ זיא טייהדניק ןיימ

 קיצפופ טימ ןופ ןעטיב ןשידִיי ןופ ןטייהלצנייא עלַא ןורכז ןיימ ןיא ךָאנ ןבעל סט

 עלא יד תורודל ןענעכייצראפ וצ בוח רעקילייה ןיימ זיא סע ןוא ,קירוצ רָאי

 -ראפ עניימ ןיא ךיא לע סיוועג .לטעטשמייה רעזדנוא ןופ ןטייקכעלמיטנגייא

 טייצ ןיימ רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ עקינייא ןטכעלפניירא ןעגנונעכייצ

 וצ זיא ןציטָאנ עניימ ןופ ליצטּפױה רעד רעבָא .ןעטיב ןשידִיי ןופ ןענָאזרעּפ

 -ארט ןוא םיגהנמ רענעטיב יד ,תובָא ערעזדנוא ןופ ןעמרָאפ-סנבעל יד ןרעדליש

 ןיא ןוא ןכָאװ רעד ןיא דַיי רענעטיב םעד :ייז קנעדעג ךיא יוװ ױזַא סעיציד

 .רעגייטש:-סנבעל רענעטיב ןטלַא םעד ,טרָאװ ןייא טימ --- ,תבש

 זיב ,גירקטלעו ןטשרע םעד ךָאנ זיב ןכיירג תונורכז רענעטיב עניימ

 ןופ ּפָארט םעד רָאנ .קידנעטש ףיוא טזָאלרַאפ ןעטיב בָאה ךיא ןעוו טייצ רעד

 סָאד ןעוו ,רבע ןקידהמחלמרַאפ ןטייו םעד ףיוא ךיא לעטש ןעגנונָאמרעד עניימ

 ןוא תומוהמ ןופ טלסיירטעגפיוא ןעוועג טשינ-ךָאנ זיא לטעטש ןיא ןבעל עשידִיי

 .גירק
8 :4 

 ַא ורָאװעג ןבירשעג זיא לטעטש ןיילק ןשיווטיל ןופ תוסנרּפ עשידִיי ןגעוו

 ,דנַאלסורסיײװ ןיא ןוא עטיל ץנאג ןיא ךעלנע ןעוועג ייז ןענעז סיוועג ןוא .ךס

 יד ןרעדנַא ןשיוװצ ןעוועג ןענעז ,טירָאלָאק ןלַאקָאל ַא ןבעגעגוצ טָאה סע סָאװ

 ןשידַיי ןיא לָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,קרעמ עסיורג יד ,םידירי

 בושי ןשידִיי ןופ גנויטשטנא רעד טניז ,ןטייצ עטסקִיַירפ יד ןופ ךָאנ ,ןבעל

 .עטיל-ןלױּפ ןיא

 רָאנ טשינ טנאקאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,םידירי ייוצ טאהעג טָאה ןעטיב

 קידנעטש ןבָאה ןוא סעינרעבוג עטייוו יד ןיא ךיוא רָאנ ,טנגעג רעצנַאג רעד ןיא

 ,טייוו ןוא טנעָאנ ןופ םלוע ןסיורג א ןגיוצעגוצ
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 דירי ןפיוא .לטעטש םעד טכארבעג םידירי יד ןבָאה הסנרּפ רָאנ טשינ
 ענעדיישרַאפ ןופ ןבעלנעמַאזוצ סָאד ,ןבעל עקיטרָא סָאד ןעלגיּפשּפָא ךיז טגעלפ
 ןרעדליש ייז ךיא ליוו םעד בילוצ טָא ןוא .רעקלעפ עקידתונכש יד ןופ ןוא ןטכיש
 .תוכיראב

 טָאה ןוא ,תוכוס ךָאנ ,טסברַאה ןיא רענייא :ןעמוקרָאפ ןגעלפ ,םידירי יד
 ןיא ,"ַארטעּפ, רעטייוצ רעד ,(געט יירד ןרעיוד טגעלפ) עקיָאנרעשט :ןסייהעג
 -ערב ןופ סענַאגַאלַאב עסיורג ןּפַאלקוצפיוא ןָא ןיוש ןעמ טבייה טָא .רעמוז ןטימ
 .סרעקנעש ןוא סרעקעב יד ייב דירי ןראפ געט עטצעל יד ןָא ןעייג תונכה .רעט
 -ראפ ןרעוװ ןעגנוניוו ליפ .םילכאמ ענעדיישראפ ןוא סקעבעג ֹוצ טיירג ןעמ
 -רַאפ דירי ןרַאפ געט עכעלטע .ןענַארָאטסער-ומכ ןוא *ןדזעיַאזק ןיא טלדנַאװ
 ןעמוק סע .קראמ ןפיוא רעצעלּפ ערעייז סרעלדנעה ענעדיישראפ ןיוש ןעמענ
 יַפַאֹּפ עלָאמש) *עשָאלַאּפ, ןָא ןגייל ןוא "?סעינָאפ; סעינרעבוג עטייוו ןופ ןָא
 ןגייל ייז .(סעיטּפַאל ןטכעלפ טגעלפ ןעמ עכלעוו ןופ רעמייב ןופ ערָאק ענעקורט
 טייטש סיוטש ןפיוא ןביוא .זיוה ַא יװ ךיוה ױזַא ,עשָאלַאּפ ןסיוטש עכיוה ןָא
 רע -- ליומ ןיא עקלול רעגנאל א טימ ןוא לטיהרעטניוו ןכיוה ַא ןיא עינָאפ רעד
 ,קראמ ןטימ ןיא עוטַאטס א יװ סיוא טעז

 ןייז טימ רערעדעי ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא ןופ ןדִיי ןָא ןעמוק סע
 סעצילָאּפ טימ טנעװ יד ייב סיוא ךיז ןלעטש רענשזריק רעשטיוועכעל .הרוחס
 רעד .ןעלטיה עקידרעמוז ןוא עקידרעטניוו סעצילָאּפ עקיזָאד יד ףיוא ןגייל ןוא
 סָאװ ןעזסיוא לָאז הרוחס יד ידכ ,לטיה סעדעי וצ טצוּפ ןוא טעלג רענשזריק
 םיא טזייו ,לטיה א ןטסעמנָא יג ַא וצ טמוק סע זַא ןוא .רענעש ןוא רעשירפ
 ..ןקוקנָא ךיז לָאז הנוק רעד ,עלעגיּפש א ךיילג רענשזריק רעד

 .םישובלמ-טעדנַאט ערעיײז טימ סעקינטעדנַאט רעמינָאלס ןָא ןעמוק סע
 זיא סָאװ ,גנַאטש א ןופ .רענעגעוו ףיוא הרוחס ערעייז סיוא ןלעטש סרעטסוש
 רעטרע ענעדיישראפ ןופ ,לוויטש ןוא ךיש ּפָארַא ןעגנעה ,ןגָאװ ןרעביא טגיילרַאפ
 -ַאנ, ןוא "סעקישטאבלָאק, טימ סעטָאמָאכ סױרַא ןעגנעה ןוא סרעמיר ןָא ןעמוק
 ,סעקצַאצ ןוא ךעלקעשַאטוק טימ טצוּפעגסיױא ןענעז סעטָאמָאכ יד ."סעקירדעב
 ,םינוק עשַייוג יד ןופ קאמשעג ןטיול

 ,םיצפח ענעכעלב טימ ךעלשיט סיוא ןלעטש ןוא סרעכעלב ּפָארַא ןעמוק סע
 ךָאנ ןוא ךעלרעייז ,סעקייל ,סענרעטמַאל ,ךעלדנעפ ,סנזייאביר ,ךעלדנעק :יװ
 ײלרעלַא ףיוא ןפיוק ןוא םירחוס-האובת ּפָארַא ןעמוק עװעסָאק ןופ ...ןכאז ערעדנא
 -יישראפ םִייױוג יד ייב ףיוא ןפיוק סָאװ סעקינלעבַארַאק ןָא ןעמוק סע .תואובת
 סרעזעלג .וו"אא רָאה-ריזח ,ןעמָאװש ,תויח ןופ ךעלכעלעפ ,גרַאװכױר ענעד
 וצ טסַאּפעגוצ ןענעז סָאװ ,ךעלרעטצנעפ עניילק ןוא ןביוש טימ סיוא ךיז ןלעטש
 -ָאה יד ןבייהפיוא ןגעלפ סרעזעלג יד .רעפרעד יד ןיא סעקטַאכ עשירעױוּפ יד
 סָאד לָאזמ זַא ,לרעטצנעפ ןיילק ַא םעד וצ ןדניבנָא ןוא ןגָאװ ןופ עילבָאל
 -ייעראפ טימ ,סרעקעב רעמינַאלס ּפָארַא ןעמוק סע ...סנטייוו רעד ןופ ןעזסױרַא
 רעױּפ ַא .סעקרעקוצ ינימ-לכ ןופ ךעלעגייב ןוא ךעלוועי יװ ,ןסקעבעג ענעד
 ַא רעדניק יד רַאפ ןעגנערב טזומעג טָאה ,דירי ןופ םייה ַא ןרָאפעג זיא סָאװ
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 -סָאמ, ַא ןפור סָאד ןגעלפ ייז סָאװ ,"עלעוועי; ַא רעדָא ,ךעלעגייב ץנארק

 ,"קישטלאק

 יודיי ענדָאמ סעּפע רעדנּוװ סיורג ןפורסיורַא ןגעלפ .,ךעלגנַיי ,זדנוא ייב

 יז .ׁשידִיי ייז ןבָאה טדערעג רעבָא ןדַיי יו טשינרָאג ייז ןבָאה ןעזעגסיוא סָאװ

 -כרוד ןעוועג זיא שידִיי רעייז ןוא ,סעצנָאװ עגנַאל טימ ,דרעב ןָא ןעוועג ןענעז

 -ראפ טימ ךעלשיט ןלעטשסיוא ןגעלפ ייז .רעטרעוו עשיסור טימ ןטכָאלפעג

 ףיוא .ןכַאז ערעדנַא ןוא סרעקעװ ,סרעגייז ךיוא יו ,םיצפח ענרעזעלג ענעדייש

 טגעלפ ךעלשיט ערעיײז םורַא .ןרעמונ טנכייצעגנָא ןעוועג ןענעז ךעלשיט יד

 -לידוב יד ןופ גנַאלקעג םענופ ןגיוצעגוצ ,םלוע רעסיורג ַא ןביילקנָא ךיז

 טנעקעג ייז ייב ןעמ טָאה סעקיּפָאק 20 רַאפ רעדָא 5 ראפ .(סרעגייזקעוו) סעקינ

 ןוא עלעקעטש ַא ןָאט יירד ַא טפרַאדעג רָאנ טָאה ןעמ .ןכַאז יילרעלכ ןעניוועג

 ןַאד .רעמונ ןסיוועג ַא ייב ןייטש ןביילב טגעלפ רעדעפ ןטימ עלעקעטש סָאד

 ---טָאװ, :םלוע ןצנַאג םעד סע ןזייוו ןוא ץפח םעד ןעמענסױרַא רחוס רעד טגעלפ

 ןליּפש םוצ קשח רעסיורג א ןעמעננָא םלוע םעד טגעלפ ...*קעיײּפַאק טַאיּפ ַאז

 ,טליּפשרַאפ) ,"לַארגִיַיװ, ,?לַארגַיַארּפ, :ײז םורַא ןרעה רדסכ טגעלפ ןעמ ןוא

 ,סעקשָאמרַאה ףיוא ןליּפשוצ ךָאנ ןגעלפ ךעלשיט יד ייב הרבח יד .(ןענּוװעג

 ,החמשו ןושש ןעוועג זיא ייז ןבעל

 סקעבעג טימ ךעלשיט ףיוא הקזח טאהעג ןבָאה סענעדִיי רענעטיב עמערָא

 ךיז ןגעלפ םירעוּפ יד .קרַאמ עמַאס ןפיוא ןלעטשסױרַא ןגעלפ ייז סָאװ ,ייט ןוא

 -ַאס ַא ןייטש טגעלפ שיט ןפיוא .ןסייבוצוצ עקלוב ַא ןוא ייט טימ ןעמערַאוװרעד

 .ןרעכייר רדסכ טגעלפ סָאװ ,ןעמיוק ןסיורג ַא טימ רַאװָאמ

 ---ךיוה ,עינָאפ רעדעי .דנַאלסור ןופ סעינָאפ עטכע ןעמוקעגּפָארַא ןענעז ךיוא

 ןסיורג ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא ,דרָאב רעדנָאלב רעטיירב א טימ קיסקיװעג

 עכיוה טימ ןעוועג ןענעז רענעגעוו ערעייז .לטיה םענעצלעּפ ןכיוה ַא טימ ץלעּפ

 ךיוא ןוא ןעלקיטרַא-ײרעטנַאלַאג ענעדיישרַאפ ןלעטשסיוא ןגעלפ ייז .סעהוד

 .עילימַאפ רעקסרַאצ רעד ןופ ןטערטרָאפ ןוא רעדליב ענװאלסָאװָארּפ עקילייה

 ןעלקיטרַא עכלעזַא ךָאנ ןוא ןּפיז ,סעטעשער ןפיוקרַאפ ןגעלפ סעינָאפ ערעדנַא

 טימ עדנילב ןוא סעקילַאק ,סרעלטעב ןצעזסיוא ךיז ןגעלפ סעינָאפ יד ןגעקטנַא

 .סעקשָאמרַאה ןוא סערודנַאב ,ןעלדיפ ףיוא ןליּפש ןוא סעברָאט עגנַאל ערעייז

 -- ,ץראה בוט לכמ ןעגנערבנָא ןגעלפ רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד

 סעלעביצ ךעלצנערק ןגָארטמורַא ןוא -- ןסנירג םינימ יילרעלכ ןוא לגילפעג

 טימ לדניּפש ַא .שיפ עטנקירטעג טימ ןעמוק ןגעלפ םִייוג רעיסעלָאּפ .לבָאנק ןוא

 "-יּפָאק 5 טסָאקעג טָאה ןוא "שיפ עקטָאמ א. ןסייהעג טָאה ךעלשיפ עטנקירטעג

 םיצ ןטקודָארּפ יילרעלכ ןטיײרגנָא ךיז ןדָיי רענעטיב ןגעלפ ןפוא ַאזַא ףיוא .סעק

 ,רעטניוו --- טסאג ןסיורג

 סױרַא ךיז רע טזָאל ,םינמוזמ לסיב ןטימ לּפינק ןייז ןיוש טָאה יוג רעד זַא

 טימ "עקשטעטסוכ; א בייו רעד ראפ ןייא טלדנאה רע .ןעמָארק יד רעביא

 א טימ טקידנערַאפ ןוא ,לוויטש ןוא לטיה קידרעטניוװ ַא ךיז רַאפ ןוא ךעלטייווק

 ,םילכאמ יד ףיוא ןלעב ַא ןעוועג יוג רעד זיא גָאט-דירי ןיא .קנעש ןיא ךוזאב

 א ןעזעגנָא ןעוועג םיא ייב זיא טּפיוהרעביא .ףרָאד ןיא טשינ טמוקאב רע סָאװ



 ןעטיב סקנפ 42

 יָאנָאמ, לשעלפ א טימ ןעקנורטעגוצ ןוא ךעלסיפ ענרעבלעק ןופ *ַאשטעּפ,

 ..."עקלָאּפ
 "יח ןעוועג זיא .עיירפ טאהעג געט-דירי יד ןבָאה ךעלגנַיי-רדח רענעטיב

 גָאט רעד ,קרַאמ ןרעביא ןפיולמורַא גָאט ןצנַאג ַא לגנִיי-רדח א טגעלפ .טבעלעג

 ןפיוא טגעלפ עטַאט רעד .דירי ןופ רעדנּוװ עלַא ןקוקנָא ףיוא ןעיַאטס טינ טגעלפ

 .רדח ןופ טכאנייב ןייג ףיוא ןרעטמַאל ַא לגנַיי-רדח ןייז ראפ ןעלדנאהנייא דירי

 יד טימ "קינדַארואק רעד ןעװעג ןענעז דירי ןפיוא רעטיה-סגנונעדרָא יד
 ,םרָאפינוא ןייז טימ םשור ןקרַאטש ַא ןכַאמ טגעלפ קינדַארוא רעד .?סעקסטָאס,

 טימ ןענעגונאב טזומעג ךיז ןבָאה *סעקסטָאס, יד .עלבַאש עגנַאל ןוא ,סעפילש

 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא .טסורב רעד ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,לכעלב ןטסָארּפ ַא

 ןגעלפ ךיילג ןוא ןָאט ףייפ א קינטאסעד רעד טגעלפ -- ,המוהמ א רעדָא ,הבינג

 ןייגכרוד ךיז טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ...סעקסטָאס יד טימ קינדַארוא רעד ןפױלנָא

 טגעלפ רעױּפ רערוכיש ַא זַא .וַאטסירּפ רעדָא *רָאסעסַא; רעד קרַאמ ןרעביא

 עווָאסאב יד ןרעה ןיוש ךיז טגעלפ ,הבינג לקיטש א ןריפסיוא רעדָא למוט א ןכאמ

 ןריפקעװַא חרוא םעד טגעלפ ןעמ ןוא !יָאװעי טאווָאטסערַא; :קינדַארוא ןופ םיטש

 .ןײרַא עצינדָאלָאכ ןיא

 "ַארטעּפ, דירי רעטייוצ רעד .געט יירד עצנַאג ןעיצ ךיז טגעלפ דירי רעד

 ןופ ןדיששרעטנוא ךיז קרַאטש טשינ ןוא רעמוז ןטימ ןיא ןלאפסיוא טגעלפ

 רענעגעװ טימ םִייױוג ןעמוקנָא ןגעלפ טציא סָאװ טשינ רעמ ."עקיָאנרעשט,

 ַא זַא ןּפרעס טימ סעסָאק ןפיוקראפ ןגעלפ ןדִַיי ןוא ייה עשירפ עקידעקעמש

 סָאד קראמ ןרעביא ןכליה טגעלפ .סיוא יז רע טוװרּפ ,עסָאק א טפיוק רעױּפ

 ןיא ןבָאה סעקרעלדנעה רענעטיב עמערָא יד ןוא .סעסָאק יד ןופ יירעגנילקעג

 עטלאק ערעדנַא ןוא סַאװק רָאנ ,יט טשינ קראמ ןפיוא טפיוקרַאפ גָאט םעד

 .םידירי ערענעלק 10 ךָאנ ןעמוקעגרָאפ רָאי סעדעי ןענעז ןעטיב ןיא .ןעקנארטעג

 רעמינָאלס ןעמוקנָא ןגעלפ סע .לדנַאה-יפ רעסיורג ַא ןייגנָא טגעלפ םידירי יד ףיוא

 ןסקָא ,תומהב ןוא דרעפ ןעגנערב ןגעלפ םירעוּפ יד .רעלדנעה-דרעפ ןוא םיבצק

 .םיריזח ןוא
 יי

 רַאפ .וויזירּפ רעד ןלַאפסיױא קידנעטש טגעלפ דירי *רעקיָאנרעשט, ןכָאנ

 ןוא (ןטורקער) סעצנַארבָאװָאנ תונחמ עסיורג ןביילקפיונוצ ךיז ןגעלפ טכַאנ

 ךיז השעמ תעב ןדִיי ןגעלפ .םערַאיל ןוא גנאזעג טימ לטעטש סָאד ןייגכרוד

 םולכ אלב רוטּפ רעבָא .קערש רעזיולב טימ ןעמוקּפָא לייטנטסרעמ רָאנ ,ןקערש

 ַא ןרעקרעביא *סעצנַארבָאװָאנ; יד ןגעלפ קרַאמ ןכרוד קידנעייגכרוד :רשפא יא

 ָאװָאנ יד ןגעלפ ןעטיב ןופ ..ןָאט ּפַאכ ַא סעּפע רעדָא ,הרוחס טימ לשיט

 ןעמוקּפָארא טגעלפ סָאװ ,יָאװטסטוסירּפ, רעד וצ עװעסָאק ןיא ןרָאפ "סעצנארב

 .םינָאלס ןופ ןיהַא

 .תוחמש וצ תוסנרּפ ןופ ןוא

 -לרעב טגָארטעצ לכ םדוק .געט 4-3 ַא ןרעיוד טגעלפ ןעטיב ןיא הנותח ַא

 ןוא תויתוא ענעדלָאג טימ ןבירשעג ןענעז ןטעליב יד .ןטעליב-הנותח יד לווייפ

 ' :ךעלּפעק יד טימ ליגרכ ןָא ךיז ןבייה
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 !הלכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש לוק

 יד וצ םירמזי-ילכ יד ּפָארא ןעמוק ךָאװ:הנותח רעד רַאפ סטכַאנוצ-תבש

 -טוג א ןליּפשּפָא; :םיטש רענעביוהעג א טימ סיוא טפור ןחדב רעד ןוא םינתוחמ

 םירמזיילכ יד ןליּפש גָאט -הנותח ןיא ירפ קיטיירפ ."ןתוחמ םעד דובכל ךָאװ

 ןעמ סָאװ ,םינּפ-תלבק םייב ."ןגרָאמ-טוג, ַא ּפֶא יז ןליּפש לָאמ סָאד ,רעדיו

 בר רעד .ןָא-ןביוא ןתח רעד ןוא בר רעד ןציז ,הּפח רעד ראפ טכאמעג טָאה

 .קלח ןייא רָאנ ןעמוקאב טסעג ערעדנַא עלא תעב ,טרָאט םיקלח ייווצ טמוקאב

 -ַאפ עסיוו ַא שמש רעד לווייפ-לרעב סיױרַא טמענ הלכ יד ןקעדאב םוצ

 רעד ןָא טוט הּפוח רעד וצ ןייג ןרַאפ .קע ןרַאפ ןטלאה ןתח םעד יז טיג ןוא עליישט

 רעכעלרעייפ א טימ סיוא טפור שמש רעד ןוא דגב ןרעטנוא לטיק ןסייוו ַא ןתח

 ןגעלפ לייורעד -- !הּפוח רעד וצ העש רעקידלזמ ַא ןיא ןתח םעד טריפ :םיטש

 געוו ןפיוא .הלכ רעד ראפ (ץנאטיהּפוח) ץנַאט-רשכ א ןצנאט ןעיורפ ערעטלע

 עלופ טימ הלכ-ןתח ןגעקטנַא ןײגוצסױרַא גהנמ ַא ןעוועג זיא הּפוח רעד ןופ קירוצ

 ענרעבליז סרעמע יד ןיא ןפרַאװנײרַא ןגעלפ םינתוחמ ןוא ,רעסַאװו סרעמע

 טרָאט ןוא ןייו ץַאט ַא טימ ךעלדיימ ןעייטש זיוה סהלכ רעד ייב .תועבטמ

 םינתוחמ עלא ןופ לצנעט א רָאפ טמוק ךָאנרעד .הלכ-ןתח לבקמ ןענעז ןוא

 ...ןעמַאזוצ

 טעװַארּפ ןַאד ןוא תבש-תלבק וצ ןענעוואד ןיוש ןעמ טביילב זיוה סהלכ ןיא

 ,ןיירַא-לוש ןיא הלכ-ןתח ןעמ טריפ ירפ רעד ןיא תבש .תוכרב עבש יד ןעמ

 םינתוחמ יד .טנַאװ-חרזמ ןיא טציז ןתח רעד .(רעדנוזאב ןרעדעי ךיז טײטשרַאפ)

 -אד ןכָאנ .ריטפמ וצ ףיוא ןעמ טפור ןתח םעד ןוא תוילע טימ דבכמ ןעמ זיא

 .ןרעטלע סהלכ רעד וצ ?ןפנָארב ןוא ךעקעל, םוצ םלוע רעצנַאג רעד טייג ןענעוו

 םידיסח ךיוא ןעמוק סע ."תוכרב עבש, א רָאפ רעדיו טמוק תודועס-שלש וצ

 ."תורימז,; א טנדרָאעגנייא טרעוו סטכאניוצ-תבש .םינוגינ עשידיסח ןעגניז ןוא

 רעדיוו זיא גָאטיײב קיטנוז .טכאנ עצנאג א טצנאט טנגוי ןוא ןליּפש םירמז-ילכ

 טרעוװ טנוװָא קיטנוז ןוא ,בוטש ןיא ןתח םייב לָאמ סָאד -- ?ןפנָארב ןוא ךעקעל} ַא

 ,שיפ :ןייז טגעלפ ערעשטעוו רעד ייב וינעמ רעד ."ערעשטעוו, א טעװַארּפעג

 -השרד :ןפורסיוא ןחדב רעד טגעלפ ןַאד ןוא ...טָאּפמָאק ,עשַאקזייר טימ שיילפ

 טגעלפ סָאד .טלעג ךיוא ןוא םיצפח ןטיש ןביײהנָא ךיז ןגעלפ סע ןוא .קנאשעג

 -נוזעג ןוא לזמ טימ ןצונ סָאד טלָאז ריא :גנושטניוו רעד טימ ןגָארטעגוצ ןרעוו

 ...טייהרעט

 'ר ןענָאמרעד וצ גונעג .םינבר וצ לזמ טַאהעג ןעטיב טָאה טנַאקַאב יװ

 -אסכ ףיוא זַא ןייז וצ םיכסמ ידכ ןעקתותמ 'ר ןוא ןואג רענעמשא םעד ןעליכדרמ

 -אב-טלעוו ןסעזעג ןענעז הליהק רעקניניילק ןעמונעג ךות ןיא רעד ןופ תונברה

 .םיקידצ ןוא םינואג עטמיר

 'ר בר םענעטלעז א טאהעג ןעטיב ןיוש טָאה ןעליכדרמ 'ר ראפ ךיוא רָאנ

 עמערָא יד רַאפ ךס א ןָאטעג טָאה רע .קידצ רעסיורג א ןעוועג זיא סָאװ ,עלהמלש

 רעילוא ןמלז 'ר דיסח רעד סָאװ תוישעמ יד קנעדעג ךיא .הליהק רעד ןופ טייל

 'ר בר רענעטיב ןקיטייצראפ םעד ןגעו שרדמה:תיב ןיא ןלייצרעד טגעלפ
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 ןוא ,םיטח-תועמ ןביילק לטעטש ןרעביא ןזָאלסױרַא ךיז טגעלפ רע יו ,עלהמלש

 .טײלעמערָא רענעטיב רַאפ טגרָאזעג טָאה רע שפנ-תריסמ ַא רַאפ סָאװ טימ

 .ןעקתוּתמ 'ר טוג ךיא קנעדעג ןרָאי רעדניק עניימ ןופ

 טכַאנ עטייווצ יד ןרָאװעג ןריובעג זיא (עקתותמ בר יװ טנַאקַאב) יקצינדעמ והיתתמ ברה
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ענליוו יב לטעטש ַא ןיא (1831) א"צקת רָאי ןיא ,חסּפ
 רזעילא 'ר ןואג םעד יב הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע ןטייקיאעפ עסיורג
 -שאר ןזעוועג עקתותמ בר זיא רעטעּפש .רעטנאלאס לארשי 'ר ייב רָאי 6 םעדכָאנ ןוא קחצי
 קָאשניביר ןיא תונבר סָאד ןעמונעגרעביא םעדכָאנ רע טָאה ןטרָאד ןופ .עיורד ןיא הבישי
 וועשרעש ןופ .ארתאד ארמ ַא רַאפ ןעמונעג ועשרעש םיא טָאה ןטרָאד ןופ .קסניווד ייב
 לארשי ןיא רָאפּפָא ןייז זיב ןזעוועג זיא רע וװ תונבר רענעטיב יד ןעמונעגרעביא רע טָאה
 ןפיוא הרובק וצ ןעמוקעג ןוא (1916) ו"ערת רוּפיכ-םוי ןרָאװעג רטפנ זיא רע .1912 רָאי ןיא

 .ןיקסיד בייל עשוה' 'ר ןואג םעד ןופ רבק סייב םיתיזה רה = |

 ןיא ןָאטעגנָא ,ןענעװַאד ןעמוקּפָארַא טכאנ ראפ קיטיירפ טגעלפ בר רעד ןעוו

 רעד טימ ןטכיולאב םינּפ ןייז ןוא ,למיירטש ַא ןיא ןוא עטָאּפאק רענעסאלטא ןייז

 ןעועגסיוא סיוועג טָאה ױזַא זַא ,ןלעטשרָאפ רימ ךיא געלפ ,דרָאב רעסייוו רענייש

 ..שדקמה:תיב ןיא לודג-ןהכ רעד
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 ןעטיב ןיא .בר םעד ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה לטעטש ןיא דובכ ןטסערג םעד

 קנעדעג ךיא .בר םעיינ ַא ןעמעננָא םייב סעיצידארט ערעדנוזאב ןעוועג ןענעז

 | .וויז ברה םעד ןעמעננָא םייב םיטרּפ עלַא יד

 ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא עקתותמ 'ר יו םעד ךָאנ ,ב"ערת ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ייב ןעמונעגסיוא טָאה ןוא תושרד ליפ ןטלאהעג טָאה וויז ברה שיק

 -ייאעג ךיז ןבָאה םידיסח יד ןוא םידגנתמ יד .ןעמעלַא

 -רעביא זיא תונברה-בתכ רעד .ןָאזרעּפ ןייז ףיוא טקינ

 הפיסא רעכעלרעייפ ַא ףיוא בר םעד ןרָאװעג ןבעגעג

 עלַא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,שרדמה:תיב ןיא

 ,םיתבה:ילעב ןוא םידמול

 -רָאפ טָאה (יקסווָאקטיפ בקעי) רכוח רעד בקעי 'ר

 ןבָאה םיתבה-ילעב יד ןוא תונברה-בתכ םעד טנעיילעג

 ןשטנווװװעג עלַא ךיז ןבָאה רעהכַאנ ןוא טעמתחעג ךיז

 (וויז ברה ןופ ָאטָאפ יד טייז םייב) .בוט-לזמ

 בוט-םוי ןעוועג זיא ,ןעטיב ןיא ןרָאפעגנײרַא זיא בר רעד ןעוו גָאט םעד ןיא

 ,החּפשמ ןייז טימ בר םעד ןייז וצ םינּפ-לבקמ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ .לטעטש ןיא

 ןאב ןופ געוו ןצנאג םעד טליּפשעג ןבָאה עילעּפאק ןייז טימ רמז-ילכ רעד לשרִיי

 ,עטערַאק רעד ןופ דרעפ יד טנאּפשעגסיױא ןבָאה תוכאלמ:ילעב ןדִיי .לטעטש ןזיב

 סע .בר םעד טריפעג ןיילַא ןבָאה ןוא ןאב ןופ ןרָאפעג זיא בר רעד רעכלעוו ןיא

 ּפָארַא ןעמ טגנערב בר םעיינ ַא זַא ,ןעטיב ןיא םינומדק ןופ גהנמ א ןעוועג זיא

 טָאה לוש רעד ייב .לוש רעד זיב בר םעד טריפעג ןעמ טָאה יוזא ,ןפוא אזא ףיוא

 רעטנוא ךרודַא רעירפ זיא בר רעד ןוא הּפוח ַא טלעטשעג שמש רעד לווייפ-לרעב

 -םוי ןיא יו ױזַא ,טכיל יד טימ ןּפמָאל עלא טנערבעג ןבָאה לוש ןיא .הּפוח רעד

 .ןבעגעגּפָא םיא טָאה'מ סָאװ דובכ ןראפ םלוע םעד טקנאדעג טָאה בר רעד .בוט

 טימ ןה ,םינבר רענעטיב יד ןופ סעיצידארט יד טצעזעגרָאפ טָאה וויז ברה

 יו קנעדעג ךיא .תודמול ןייז טימ ןה ןוא רובצ-יכרצ וצ טייקנבעגעגרעביא ןייז

 גָאט ןיא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ןייוװעג ַא ןיא ןכָארבעגסױא זיא בר רעד ױזַא

 סָאד ןדנוצעג ןבָאה ןקאזָאק תעב ,1915 רָאי ןיא ,ןסור יד ןופ ןטערטּפָא ןופ

 סָאװ ,ינחור-העור א טנעקעג טָאה ןענייוו יוזא .טנערב לוש עטלא יד זַא ,לטעטש

 רעד תעב .רעמיטקילײה עריא וצ ןוא הליהק ןייז וצ ןדנובעגוצ קרַאטש זיא

 לָאמ ליפ טָאה ןוא ךַאו רעד ףיוא קידנעטש ןעוועג בר רעד זיא עיצאּפוקָא רעשטייד

 ןעמוקאב ןלָאז ייז זא ,עמערָא יד תבוטל רוטאדנעמָאק רעד ןיא טרינעוורעטניא

 ןשידִיי א ןעוועטאר וצ ןעוועג חילצמ המחלמ רעד ןיא טָאה וויז ברה .זייּפש רעמ

 "רעה רעשילױּפ רעטשרע רעד תעב ןעוועג זיא סָאד .טיוט ןרעכיז ַא ןופ רוחב

 -ױּפ ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא סָאװ ,קיוװעשלָאב ַא .1919 רָאי ןיא ןעטיב ןיא טפאש

 השמ) יקסווָאקטיד דוד רוחב רענעטיב ַא טרסמעג טָאה ,טפאשנעגנאפעג רעשיל

 ןייק טנעה ענייז ןיא טָאה רוחב רעד .רעוועג ןטלאהאב טָאה רע זא ,(ןוז סעצרּפ

 -דלעפ רעד ןופ) טנאדנעמָאק רעשילױּפ רעד .טאהעג טשינ רעוװעג ןייק לָאמ

 -סלָאמעד יד ייב .ןריטסערַא טזָאלעג רוחב םעד טָאה לטעטש ןופ (עירעמראדנאשז

 -ָאק ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא טכאמ עצנאג יד ןעוו ,ןשינעטלעהראפ עקיט
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 רוחב םעד טָאה ,ןשרָאפוצסױא טימאב טשינרָאג ךיז טָאה ןעמ ןוא טנאדנעמ

 טעװ ןעמ זא ,טרעלקרעד עקַאט טָאה טנאדנעמָאק רעד ןוא ףָארטשטיױט טָארדעג

 ךָאנ טריפעגסיוא טאהעגיטנאדנעמָאק רעד ןיוש טָאה בגא .ןסישרעד רוחב םעד

 א ,דָיי ןייא ייז ןשיווצ) ןשטנעמ 3 ףיוא עיצוקעזקע-טיוט א לטעטש ןיא רעירפ

 -ףשלָאב ןענעז ייז זַא ,טקידלושַאב טָאה ןעמ עכלעוו ,(קסניּפ ןופ ןַאמרעגנוי

 סױרַא טשינ זיוה סטנאדנעמָאק ןופ זיא רע ,טורעג טשינ טָאה וויז ברה .סעקיוו

 רעסיורג א וצ טזָאלעגסיױא ךיז טָאה סע .רוחב םעד טיירפאב טשינ טָאה רע זיב

 .םיצפח ןוא טלעג עמוס

 -תיב םעד ןעיובפיוארעדיוו ןרַאפ ןָאטעג ליפ המחלמ רעד ךָאנ טָאה וויז ברה

 -ַאר עשָאי ייב ןעמוקעגרָאפ םעד ןגעוו זיא סָאװ ,הפיסַא יד קנעדעג ךיא .שרדמה

 עריא ןעוועג בדנמ ןאד טָאה שטיװָאניבַאר עקייל יורפ יד .זיוה ןיא ןשטיווָאניב

 טלמאזעג טָאה ןוא השרד א ןטלאהעג טָאה בר רעד .קעװצ םעד ףיוא לרעּפ

 ןעמוקאב טָאה ןוא אקצָאטָאּפ ןיפערג רעד וצ ןרָאפעג רעהכאנ זיא רע .תומיתח

 טשינ בר רעד ןיוש זיא תיבה:תכונח םייב .שרדמה:תיב ןופ ןינב ןראפ ץלָאה

 גנאזעג טימ ןעמוקעגרָאפ תיבה-תכונח רעד זיא גהנמ ןטיול .לטעטש ןיא ןעוועג

 םירמז-ילכ יד ןוא ץנעט טימ טריפעגניירַא ןעמ טָאה תורות-רפס יד .קיזומ ןוא

 -םידיסח סָאד טיובעגפיוא-רעדיוו ךיוא ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא .טליּפשעג ןבָאה

 א ןעוועג לביטש ןפיוא זיא "עינראדיסח, רעד ןופ תיבה:-תכונח םעד ייב .לביטש

 -עג ןוא ןעגנוזעג ןבָאה םידיסח ןוא "דובכב םידיסח וזלעי, :טפירשפיוא עסיורג

 .ןערב ןשידיסח ןטימ טצנַאט
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 סב

 -יתב רענעטיב ןופ תונקת ןוא םיגהנימ עטלא ןענעכייצראפ ךָאנ ליוו ךיא

 ןעמ עכלעוו טיול ,תונקת עריא טַאהעג טָאה לוש עטלַא יד .תורבח ןוא םישרדמ

 שלעיצעּפס טגָאזעג חסּפ ןעמ טָאה לוש ןיא .רעטרעדנוהרָאי טניז טריפעג ךיז טָאה

 הלכ-ןתח .תורצוי עקיזָאד יד טגָאזעג ןעמ טָאה תועובש תבש ןדעי ןוא ,תורצוי

 -םוי ברע החנמ .לוש ןיא ןריפ הנותח רעד ךָאנ תבש ןטשרע םעד ןעמ טגעלפ

 .לוש רעד ןיא רָאנ ,שרדמה:תיב םוש ןייק ןיא טנוואדעג טשינ ןעמ טָאה רוּפכ

 שמש רעד טגעלפ הרות:תחמש .לוש ןיא ןענעוואד םיארונ:םימי טגעלפ בר רעד

 .שדוק-ןורָא םייב סעשטנערַאּפ יד ףיוא ןתכורּפ עלַא ןגיילסיוא לוש ןופ

 רעמוז ןוא גָאט ראפ רעטניוװ :תבש ןדעי ןענרעל טגעלפ תוינשמ הרבח יד

 יד .תוינשמ:הרבח ןופ יבר רעד ןעוועג זיא ןיקסערב ךורב 'ר .גָאט ןטימ ןיא

 טרָאד זיא לָאמ א .תוכאלמ-ילעב ןופ טּפיױהרעביא ןענַאטשַאב זיא שמוח-הרבח

 "טגָאזעג, טרָאד טָאה רעהכַאנ .דמלמ ַא ,לשרִייײ-םהרבא 'ר *רעגָאז; רעד ןעוועג

 ךָאנרעד ןענרעל ןוא השרּפ יד ןשטייט טגעלפ יבר רעד .יקציוואסיל יאמש 'ר

 ןופ הרות עצנאג יד ןייגכרוד סָאד ןרעיוד טגעלפ רָאי 5 .םישרדמ טימ יישר

 ַא ןכַאמ ןעמ טגעלפ רעטעּפש .תוינשמ-הרבח ןיא "הכרבה:תאז;, זיב תישארב

 ןופ לייטנטסרעמ ןענַאטשאב זיא םיליהת-הרבח .הדועס רעסיורג א טימ בוט-םוי

 ןופ םירומזמ טגָאזעג ןעמ טָאה בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ תבש .תוכאלמ-ילעב

 ןייז ןסיגסיוא רענייא רעדעי טגעלפ טייקלקנוט-תושמשה-ןיב רעד ןיא .,תוטיקל

 ןוגינ ןװָאברַאקס א טימ ןוא הדמתה טימ .םילהת ךעלטיּפאק יד ןיא ץראה רעווש



 47 ןעטיב סקנפ

 א ןכאמ טגעלפ םילהת'הרבח ."ךרד ימימת ירשא/, ןגָאז ןבייהנָא ןעמ טגעלפ

 ןגעלפ ייז .תועובש גָאט ןט2 םעד ןעמוקרָאפ טגעלפ סָאװ ,הדועס עכעלרעי

 .טײצרָאי סכלמה דוד וצ שרדמה:תיב ןיא טכיל-רוּפכ-םוי ַא ןדניצנָא

 טאהעג טָאה יז .עקנארק עמערָא ןפלעהסיורַא טגעלפ םילוח-רוקב הרבח יד

 ןופ ךָאװ רעד ןיא ןעמוקרָאפ טגעלפ הדועס רעייז .רעדילגטימ לָאצ עקיטנעק ַא

 : ,"יחיוע השרַּפ

 ןעמוקרָאפ טגעלפ סָאװ תינעת ןכעלרעי א טאהעג טָאה אשידק-הרבח יד

 לווייפ-לרעב .ןטסאפ טפראדאב טייל-הרבח עלא ןבָאה גָאט םעד ןיא .ולסכ ו"ט

 ןתכורּפ עלא שרדמה:תיב ןסיורג ןיא ןעגנעהסיוא גָאט םעד ןיא טגעלפ שמש רעד

 רעד .תוחילס ןגָאז ןוא ןעמַאזצ ןענעװַאד ןגעלפ טייל-הרבח יד .טנעוו יד ףיוא

 ןעמוקרָאפ טגעלפ בירעמ ךָאנ .רעדיינש רעד לוולעוו 'ר ןייז טגעלפ הליפת:לעב

 -ןעמיולפ א ןוא עשַאקזייר טימ שיילפ ,סּפאנש ,שיפ :םילכאמ יד טָא ןופ הדועס ַא

 .טָאּפמָאק
42 = 5 

4 

 -עשָארּפ ןוא "ןיבַאר רענָאיזַאק; ךיוא ןעוועג זיא ןיקַאז בקעי 'ר שמש רעד

 יד ןריפ וצ טיױרטעגנָא םיא ןעמ טָאה ,שיסור טנעקעג טָאה רע .רעביירש-עינ

 רעמינָאלס ןטימ גנודניברַאפ ןיא ןייטש רע טגעלפ םעד בילוצ .רעכיב-עקירטעמ

 -וטרַאק ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעועג קידנעטש זיא שמש רעד בקעי 'ר .,רעניבַאר

 המיב רעד ףיוא ןּפָאלש רעטניוו טגעלפ רע .לוויטש רָאּפ ַא ןיא ןוא ןטפאק םענענ

 -ורפ א רעייז ןעוועג זיא רע ...םעראוו ןעוועג זיא ןטרָאד לייוו ,שרדמה:תיב ןיא

 .דַָיי רעכעלטנרָא ןוא רעינ

 עלא ןָאט טגעלפ רע .תוסנרּפ ךס א טאהעג טָאה שמש רעד לווייפ-לרעב

 א וצ ןפורעג ןצעמע בר רעד טָאה .שמשיןיד:-תיב ךיוא ןעוועג .ןתוחילש עשלהק

 טגעלפ טנאה ןיא ןקעטש ןטימ ןוא *טודרוס;, ןייז ןָאטנָא ךיז רע טגעלפ ,הרות:ןיד

 טָאה -- לטעטש ןיא הנותח ַא ןעוועג זיא .ןירַא סאג ןיא ןזָאלסױרַא ךיז רע

 ַא ןדעי ןופ ןעמוקאב ןוא ןטעליב-הנותח יד ןגָארטעגרעדנאנופ לווייפ-לרעב

 טיילגאב רע .ןתוחמ רעצנאג א ןעוװעג רע זיא הרות-ןיד רעדעי ייב .עקיּפָאק

 ראפרעד טמוקאב ןוא םידוביכ עלא סיוא טפור ןוא םינּפ-תלבק םוצ בר םעד

 תורכזה ןופ ןָאזעס רעד םיא ייב זיא טייצ-לולא .ש"חר ןיא קלח א ךיז טייטשראפ

 טכאמ תוכוס .לוש ןיא תוילע יד רע טריטיציל םיארונ:םימי ןוא םלוע-תיב ןפיוא

 םיתב-ילעב יד וצ טגָארט רע עכלעוו ,םיגורתא עכעלטע טימ "טפעשעג, ַא רע

 ןוא תונעשוה ןופ רעפיוקראפ-טּפױה רעד רע זיא אבר-אנעשוה .רעזייה יד ןיא

 טגעלפ הרות-תחמש .טלעג-תומשנ:ריכזמ ןענָאמפיוא לטעטש ןרעביא ךָאנרעד טייג

 תוסנכה יד .לוש רעטלַא רעד ןיא סעשטנערָאּפ יד ףיוא ןתכורּפ עלא ןגײלסױרַא רע

 ןזײרּפ יד ןגיטשעג הנווכב ןעמ טָאה ,םיא וצ טרעהעג ןבָאה *תיארה-התא/, ןופ

 רעמ סָאװ ,רעמ ןבָאה לָאז לווייפ-לרעב ידכ ,"תיארה-התא, ןופ םיקוסּפ ןופ

 -הכונח ןביילק ןרעטמאל א טימ ןייגמורא ןטנװָא יד ןיא רע טגעלפ הכונח .הסנכה

 ץמח-תריכמ םייב רע טייטש חסּפ-ברע ."תונמ-חלש, ,רעדיוװ ,םירוּפ ןוא טלעג

 -דָאּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא לווייפ-לרעב .ןייז וצ ץמח-קדוב לטכיל ַא ןדעי טיג ןוא

 בר רעד ןוא "זיוה; ןיא םיא ייב ןעוועג זיא *דַארדאּפ, רעד .הצמ ןופ *קישטַאר
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 .ןוויוא ןטשרע םעד ףיוא ןוא גָאט ןטשרע םעד .תוצמ ןקַאב םיא ייב טגעלפ ןַײלַא

 יד טָאה טייצרעטניוו ּוװ ,עּפולאכ ןימ א ןעוועג זיא לווייפ-לרעב ןופ זיוה סָאד

 טָאה ןטרָאד .ןעועג טשינ זיא עגָאלדָאּפ ןייק .טנַײשעגנײרַא טשינ לָאמ ןייק ןוז

 ןשטנעב-טכיל ראפ קיטיירפ ןדעי .רעטכעט ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ טניווװעג רע

 א טימ ןוא טנאה ןייא ןיא עלעטסעק א טימ לטעטש ןרעביא ןזָאל ךיז רע טגעלפ

 ןיא םענייא ןדעי ןּפאלקנָא רע טגעלפ ןקעטשי ןטימ .רעטייוצ רעד ןיא ןקעטש

 ןופ טייצ יד ןיוש זיא'ס ןוא טעּפש זיא'ס זא .טסּוװעג ןעמ טָאה .ןיירַא ןדָאל

 -תיב ןראפ לטכיל א ןפרָאװעגנײרַא םיא ןעמ טָאה עלעטסעק ןיא .ןשטנעב-טכיל

 לווייפ-לרעב טָאה ױזַא .ןײלַא םיא רָאּפ א ןבעגוצ ךָאנ ןגעלפ לייט א ןוא שרדמה

 ןעמעלא ראפ .ךעלטנרָא רעייז רעבָא ,םערָא ןרָאי ענייז טבעלעגּפָא שמש רעד

 .ןעוועג אנקמ טשינ םענייק לָאמ ןייק טָאה ןוא דניירפ רעטוג א ןעוועג רע זיא

 .וקלחב חמש רעתמא רעד ןעוועג גָאט-סנבעל ןטצעל ןייז זיב זיא רע

 -גנערטש א ,המלש-דוד 'ר ןעוועג זיא שרדמה:תיב ןיא בשות רעקידנעטש ַא

 ןיד ןדעי טימ טיהעגּפָא ןעוועג זיא רע .טצעשעג ןבָאה עלא ןעמעוו ,דַיי רעמורפ

 -ןורָא םעד ןגעקטנא ןעוועג זיא שרדמה-תיב ןיא טָאטש ןייז .ךורע-ןחלוש ןופ

 ,תילט ןסיורג ןייז ןיא טליהעגנייא גָאט ןצנאג א טעמכ ןציז טגעלפ רע ּוװ ,שודק

 טגעלפ רע .רודיס-החנמ-ןברק רעסיורג א ןגעלעג זיא םיא ראפ רעדנעטש ןפיוא |

 ןכָאנ .תודמעמ טימ םיליהת ןגָאז גָאט ןדעי ןֹוא תובהלתה סיורג .טימ ןענעװַאד

 ןיאמש 'ר ןטערטראפ טּפָא טגעלפ רע .תוינשמ קרּפ א ןענרעל רע טגעלפ ןענעוואד

 שרדמה-תיב ןופ *תויראה ינש; יד ןעוו .םלוע ןרַאפ תוינשמ קרּפ ַא ןענרעל םייב

 ,הכלה ַא ןגעוו ןייז לּפלּפמ ךיז ןגעלפ (יקסנילַאג) שרעה-בייל 'ר ןוא יאמש 'ר

 .לוּפלּפ םעד ןיא ןשימניירא ךיוא ךיז טּפָא ןוא ןרעהוצ ךיז המלש-דוד 'ר טגעלפ

 ןעוו ,טכאנ ראפ תבש .קינייװנסיױא ףיוא תוינשמ םיקרּפ עצנאג טנעקעג טָאה רע

 .תוינשמ קינייװנסיױא ףיוא ןענרעל רע טגעלפ ,ןעוועג לקנוט זיא שרדמה-תיב ןיא

 לטעטש ןרעביא ןײגסױרַא רע טגעלפ לולא :"הקזח; א טאהעג טָאה המלש-דוד 'ר

 .תוזוזמ יד ןייז קדוב ןוא

 'ר ןעוועג זיא שרדמה'-תיב ןסיורג ןופ ןטלַאטשעג עטסקיטכיו יד ןשיווצ

 ראפ .לווער רעד לשרעה ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו רעדָא ,יקסבוראש שריה-יבצ

 עגנוי יד ןיא .תונבר ףיוא תוכימס טַאהעג טָאה רע לייוו -- ?לווער סעּפע סָאװ

 רָאנ ,תונברה-אסכ סָאד ןעמענראפ ןענעק וצ הליהק א טכוזעג רע טָאה ןרָאי

 יד ןיא .תולאש םיא ייב ןגערפ טּפָא טגעלפ ןעמ .ןעטיב ןיא ןבילבראפ זיא רע

 .תושרד ןטלאה ךיוא טגעלפ רע .דמלמ א ןרָאװעג רע זיא ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןטימ ָארמג ןענרעל טגעלפ רע .שרדמה-תיב ןיא טכארבראפ רע טָאה וימי בור

 ןסישסיוא לָאמא טימ רָאנ ,ןענרעל םייב ךיז ןיא ןעמורב טגעלפ רע .ןוגינ ןתמא

 -לעב ַא ןוא שדוק-ןשל ןופ רענעק ַא ןעװעג זיא רע .,"ןנבר-ונת, :לוק ןפיוא

 טיול יונעג ןוא רָאלק טרָאװ סעדעי ןדיירסיוא ןענעוואד םייב טגעלפ רע .קודקיד

 שרדמה-תיב ןרעביא ןריצַאּפשמורַא רע טגעלפ קידנענעװַאד .קודקידה-יללכ יד

 .תולג רעשידִיי רעצנאג רעד טקירדעגסיוא ךיז טָאה ץכערק ןייז ןיא .ןצכערק ןוא

 ןעוועג זיא הזה-םלוע ינינע ןופ ןָאטעגסיױא ןעוועג ןצנאג ןיא זיא סָאװ דיי ַא

 -עג זיא רע ןוא למערק א טריפעג טָאה יורפ ןייז .יקסנאשזורּפ לוולעוו השמ 'ר
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 יוװ יוזא ןענייו רע טגעלפ ןענעוואד םייב .הדובעה לעו הרותה לע וימי לכ ןסעז

 ןיא זא ןבעג גנוטכא טגעלפ רע ."םוחר אוהו, ייב טּפיוהרעביא ,רוּפכ-םוי ןיא

 ןיא חרוא ןא ןעמוקנָא טגעלפ .הליפתה תעב ןדער טשינ ןעמ לָאז שרדמה:תיב

 רדסכ ךיז טָאה רע .רעזייה יד רעביא ןייג םייב טײלגַאב םיא רע טָאה ,לטעטש

 יד זא ןבעגעג גנוטכא רע טָאה הרות-דומלת ןיא .תווצמ ןָאט ןיא ןעוועג קסעתמ

 .ןענרעל ןלָאז רעדניק

 רעווענינוקֶא ריאמ 'ר ןעוועג זיא שרדמה:תיב ןיא הליפת-לעב רענעטלעז ַא

 רעצנַאג רעד ןיא רבד:םש ַא ןעוװעג זיא דומע םייב ןענעווד ןייז ,(שטיביזב)

 זיא רע .ץ"ש סלַא םיארונ:םימי ףיוא ןדַאלנייא םיא ןגעלפ טעטש ליפ ןוא טנגעג

 -סױרַא ןעמ טגעלפ ןענעװַאד םיא ןרעה םייב .הליפת-לעב גוס ןטלא ןֹופ ןעוועז

 תוליפת יד ןגָאז טגעלפ רע .ץכערק ןשידִיי םעד ,טעבעג עשידִיי עטכע סָאד ןליפ

 טנעה יד ןביוהפיוא רע טגעלפ הליפת רעקיטכיוו רעדעי ייב .הנווכ סיורג טימ

 םלוע רעד .תועמדו יכבב ןוא חסונ ןטלַא ןטיול טנוואדעג טָאה רע .למיה םוצ

 טימ םשור א טכאמעג ךיוא טָאה רע .ןענעוואד ןייז ןופ טרעטסייגאב ןרעוו טגעלפ

 רעסייוו ןייז טימ ,רוגיפ רעשיטעלטא רעטיירב ,רעכיוה ןייז טימ ,ןעזסיוא ןייז

 ,לטיק ןוא דרָאב

 .דמערפ רעד ןופ םירוחב-הבישי עכעלטע טנרעלעג ןבָאה שרדמ:תיב ןיא

 טנערבעג ןבָאה טכענ עקידרעטניוו ןיא .םיתב-ילעב ייב *געט, ןסע ןגעלפ ייז

 "רומשמ ,, א ףיוא ןענרעל ןגעלפ םירוחב-הבישי יד ןוא שרדמה:-תיב ןיא ןּפמָאל יד

 רימ ןגעלפ ,רדח ןופ טנוװָא ןיא ןייג ןגעלפ ,ךעלגנַיי-רדח ,רימ זַא .טכַאנ עצנַאג ַא

 ןעמ טָאה ןויא ןרעטניה .תוישעמ לסיבַא ןרעה שרדמה:תיב ןיא ןײגנײרַא

 ןופ תוישעמ טלייצרעד ןבָאה סָאװ ,ןדַיי עכעלטע ןעניפעג טנעקעג קידנעטש

 יד טימ םיצירּפ עשילוּפ יד ןֹופ ,תומחלמ עשיקרעט יד ןופ ,ןטייצ עקילָאמא

 -אכ; עקילָאמא ןופ תוישעמ טרעהעג ןעמ טָאה ךיוא .(ןדנַאטשפיוא) ןשזעטַאימ

 ַא רענלעז 5 ןטשרע םעד יַאלָאקינ ייב ןלעטשוצ טפראדעג טָאה ןעטיב .?סרעּפ

 -ניק עמערָא ןּפעלש "סרעּפַאכ , יד ןגעלפ .טפיוקעגסיוא ךיז ןבָאה עכייר יד .רָאי

 ןײרַא ןענעז *"סרעּפאכ, יד ןעוו זא ,טריסַאּפ טָאה לָאמ ןייא .םימותי רעדָא רעד

 יד ןענעז .קערש ןופ טשלחעג רע טָאה ,לגנַיי ַא ןעמענ זיוה ןעמערָא ןַא ןיא

 -ראפ א לגנַיי סָאד ןעמונעגוצ ןבָאה ייז זא ,םירזכא עכלעזא ןעוועג סרעּפאכ

 ...ןטשלח

 ךעלגנַיי רימ ןוא ,סנטָאש עקיטכאנראפ סיוא ךיז ןעיצ שרדמה:תיב ןיא

 ַא ןיפ תוישעמ עכעלרעדיוש יד ןרעה ןוא ןדִיי עטלַא יד וצ טעילוטעגוצ ןעייטש

 יד ןעוו ,סעזייר עקילָאמא ןופ סעטכישעג ןלייצרעד ןגעלפ תולגע-ילעב ...לָאמ

 ןוא ןרישזַאסַאּפ טימ טעטש עטייוו ןיא ןרָאפ וגעלפ ייז .ישוועג טשינ ךָאנ זיא ןַאב

 ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב ייז ןענעז רעדלעוװ יד ןיא זַא ,ןפערט טגעלפ .תורוחס

 יד ךרוד ןרָאפ ןוא תולגע-ילעב יד ןעמענפיונוצ ךיז ןגעלפ רעטעּפש .םינלזג

 עקיטייצראפ ןגעוו תוישעמ טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה ךיוא .ןעמאזוצ רעדלעוו

 א םענייא ןגעוו תוישעמ ללש א טאהעג טָאה ,קורַאילקש חסּפ ,ןקז רעד .םיריבג

 םיא ייב ןגעלפ רעמוז סָאװ ,רחוסידלַאװ א ,שטיווָאנאמלאק רשוע רענעטיב

 טשינ רעבָא ייז ןבָאה רעטניוו .ןטילּפ יד ןדניב ייב ןדַיי רענעטיב ךס א ןטעברַא
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 -יבג עקילָאמא .םידסח:תלימג ןבעג רשוע רעד ייז טגעלפ .ןָאט וצ סָאװ טאהעג

 ןייא זיא טָא .טַאהעג ייז ןבָאה רעצרעה ענעדלָאג -- !ךייש זיא סָאװ ,-- םיר

 טשינ ןכָאװ ליפ ןיוש ןבָאה ןדַיי עשלטעטש ןוא ,רעטניוו רערעווש א ןעוועג לָאמ

 ?שטיוָאנַאמלַאק רשוע רעד ןָאטעג טָאה ,ריא טסייוו ,סָאװ --- .שיילפ ןייק ןסעגעג

 שמש םעד ןוא .סקָא ןַא ןליוק ןסייהעג םיא ןוא בצק א ךיז וצ ןפורעג טָאה רע

 בצק םייב שיילפ ןעמענ ןלָאז ייז זא ,טײלעמערָא עלא ןגָאזנָא ןסייהעג רֶע טָאה

 טימ םיכרצנ רענעטיב עלא ןטלאהעגסיוא רע טָאה חסּפ ןוא ,ןובשח ןייז ףיוא

 "!םיריבג עקילָאמא .תוצמ

 עשידיסח ןופ ,ןדַיי עטוג ןופ תוישעמ ןלייצרעד טגעלפ רעילעהוא ןמלז 'ר

 םורא סעקינבושי יד וצ רעדָא ןעטיב ןיא ןעמוקּפָארא לָאמא ןגעלפ עכלעוו ,םִייבפ

 ןגעלפ ייז סָאװ םיתפומ יד ןוא ןעװוארּפ ןגעלפ ייז סָאװ ןשיט יד ןופ ,לטעטש

 טאהעג קידנעטש טָאה ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי עלַא יװ ,ןעטיב ...ןזייוואב

 עקידובכב םיחרוא ,ןכָאװ רעד ןיא ךיוא םיחרוא ןוא תבש ףיוא םיחרוא ,םיחרוא

 -לָאצ יד .טמוק עטייווצ ַא ןוא קעװַא טרָאפ עּפורג ןייא ...ענעלַאפעג םיחרוא ןוא

 וצ לטעטש ןופ ןעייג סָאװ ,טײל-עמערַא יד ןעוװעג ןענעז םיחרוא עטסכייר

 ןזָאלסױרַא ךיז ןגעלפ סָאװ ,סרעייגסופ לייטנטסרעמ ןעוועג ןענעז ייז ,לטעטש

 עבושח ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .ןרָאפ ייז ןגעלפ ןעוו ןטלעז ."הנידמ, רעד ףיוא

 ,סיפ יד ףיוא ןלעטש וצ ךיז ידכ רָאנ תובדנ ןבילקעג ןבָאה סָאװ ,םיפרשנ ,"םידרוי;

 ןוא ןטעברא טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,עכאווש ןוא עקנארק ןעוועג ןענעז סע

 יז ןגעלפ לטעטש ןיא קידנעמוק .סרערָאנש עלענָאיסעּפָארּפ ךיוא ןעוועג ןענעז'ס

 -יירפ .רעזייה יד רעביא ןזָאלסױרַא ךיז ךָאנרעד ןוא שרדמה:תיב ןיא ?ןרָאּפרַאפ;

 ףיוא םיתב-ילעב ייב ןלעטשאב ייז שמש רעד טגעלפ ןענעװַאד ןכָאנ טכאניוצ-קיט

 .תבש ןצנאג ןפיוא רעדָא הדועס ַא

 ןעמוקּפָארַא טגעלפ, .םינזח ןעוועג ןענעז םיחרוא ןימ רעדנא ןַא ןופ

 סיורג טימ ןעמענפיוא םיא ןעמ טגעלפ -- *ןיירַא לטעטש ןיא תבש א ףיוא ןזח ַא

 רעדָא ,תיבה:לעב םענייש א ייב תבש ףיוא טרָא ןא םיא רַאפ טלעטשאב'מ .דובכ

 תירחש ,תבש-תלבק וצ טנוװאד חרוא רעד .ןזח:טָאטש םייב טסַאג ַא ויא רע

 -וצסורַא טייטשרַאפ רע ביוא ,"רעגניפ יד םיא ןופ טקעל, םלוע רעד ,ףסומ ןוא

 .ביל טָאה םלוע רענעטיב רעד יו ךעלקיטש עשידִיי עקיצראה עכלעזַא ןבעג

 עקידרעטעּפש יד ןיא .םיררושמ רָאכ א טימ ןזח א ןעמוקּפָארא ךיוא טגעלפ סע

 טרָאפראפ ןזח אזא .םינזח *ענרעדָאמ;, לטעטש סָאד ןכוזאב ךיוא ןגעלפ ןטייצ

 ןענעװאד טעוװ רע זַא ןעלטעצ סיוא טּפעלק ןוא ,ןײרַא הינסכא ןא ןיא ךיילג

 .תבש ןרַאפ לבור 10 רעפעגמוא ,זײרּפ ןגעו םיא טימ הוושמ זיא להק .תבש

 ּפָאק ןפיוא עקלמראי רעכיוה א טימ דומע םייב ןלעטשקעװַא ךיז טגעלפ ןזח אזא

 ,ןעגניז טשינ ןזח *רענרעדָאמ, א טגעלפ ךס ןייק .ןטָאנ ךוב א טימ ,ןָאטרעמַאק ַא

 ןענעייל םייב ."םימחרה בא; רעדָא ,השודק א יװ ,ךעלקיטש עטלייוועגסיוא רָאנ

 יוזא ןוא ןזח ןראפ ןייז בדנמ םיתב-ילעב יד ןגעלפ ,(הרות-רפס םוצ ןפורפיוא)

 טגעלפ חרוא רעד .תוריכש עקילָאמנייא ןייז םיא ראפ ןעמענפיונוצ ןעמ טגעלפ

 יו רעמ .ןזח "ןקיטלעװטניה, א ראפ טסאּפ סע יװ ,קידרעוװסיורג ןטלאה ךיז
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 ןיא ןייג רע טגעלפ סַאג ןיא ןוא .ןזייו טשינ לוש ןיא ךיז רע טגעלפ ףסומ רעביא

 ...ןָאזרעּפ רעבושח רעייז ַא ןופ םשור ַא ןכַאמ ןוא ענירעלעּפ ַא

 ןרק ןופ רעדָא ,תובישי ןופ םיחלושמ ןעמוקעגּפָארא ךיוא ןענעז לטעטש ןיא

 עשידיסח ןיא ןָאטעגנָא ןוא הרות-ינב ןייז ןגעלפ םיחלושמ יד .סנה-לעב ריאמ 'ר

 ךיז טגעלפ חלושמ אזא ןעוו .הינסכא ןַא ןיא ןענַאטשעגניײא ןענעז ייז .םישובלמ

 -גײרַא .תיבה:לעב רעבושח א טיילגאב םיא טָאה לטעטש ןרעביא ןזָאלסױרַא

 -לעב ריאמ 'ר ןופ עקשוּפ יד ןקידיילסיוא םייב ,רע טגעלפ בוטש א ןיא קידנעמוק

 .ןעקנעדעג גנאל ןעמ טגעלפ חלושמ ַאזַא טָא ןופ ךוזאב א .תוכרב ןשטניוװנָא ,סנה

 יז .םירפס ןופ םירבחמ לטעטש ןיא ןעמוקעגּפָארא ךיוא ןענעז םיחלושמ ץוח ַא

 ררועמ ןגעלפ ןוא הרות-ישודח ערעייז ןגעוו ןלייצרעד ןוא תושרד ןטלאה ןגעלפ

 ןרָאא עטצעל יד ...םירפס ערעייז ןקורד ןפלעה ייז לָאז ןעמ זא ,םלוע םעד ןייז

 א סָאװ ,םירפס ענייז ןפיוקראפ וצ ,ל"צז םייח-ץפח ןופ םיחלושמ ןעמוקעג ןענעז

 הרבח א טעדנירגעג ןבָאה םיחלושמ יד .שטייט-ירבע ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז לייט

 .םייח:ץפח ןופ םירפס יד בירעמל החנמ ןיב ןענרעל וצ ,*םירוחב-תראפת,

 טגעלפ בירעמל החנמ ןיב .םידיגמ ןעמוקעגּפָארַא ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ

 סָאװ ,תוכאלמ-ילעב לייטנטסרעמ ,םלוע ןַא טימ שרדמה תיב רעד ןרעוו לופ

 ןווָאבראקס א טימ השרד א סיוא טגניז סָאװ דיגמ א ןרעה וצ טאהעג ביל ןבָאה

 טגעלפ סָאװ דיגמ א קנעדעג ךיא .תוישעמ ענייש ייברעד טלייצרעד ןוא ןוגינ

 -ןוא טנגעג רעקימורַא רעד ןיא טנאקאב ןעוועג זיא רע .ןעטיב ןיא ןעמוק טּפָא

 למותי ןיילק ַא ןופ השעמ ַא ןלייצרעד טגעלפ רע ."רבדי השמ , ןעמָאנ ןרעט

 םיא ףיא ןשטנעמ עטוג ןבָאה .טנלש עלעסָאי ךעבענ זיא ןבילבעג .עלעסָאי

 ןוא -- ..ןגָאז שידק ןײרַא לוש ןיא טריפעג םיא טָאה ןעמ ןוא טאהעג תונמחר

 ןקידנסיירצראה א טימ ןוא םיטרּפ עלא טימ השעמ יד טלייצרעד *רבדי השמ, 'ר

 סעמאמ עשידִיי יד .םישנ-תרזע ןיא יײרעּפילכ א סיוא םלוע םעד ייב טכערב .ןָאט

 -ראפ טנעקעג טשינ ןבָאה ןליפעג-תונמחר ערעייז ןוא רעצרעה עטוג ערעייז טימ

 ךיא ...ןייועג ןרעטיב א ןיא ןכָארבעגסיױא ןוא םותי ןטנלע ןופ ןדייל יד ןגָארט

 רע טָאה .טייצ-לולא ןעוועג זיא'ס .דיגמ רעדנַא ןַא ןופ השרד א ךיוא קנעדעג

 רע טבייה ,טכאנ ערעטצניפ א ןעוועג זיא סע; -- טכאנ:תוחילס א טרעדלישעג

 רע .תוחילס וצ ןקעװפיא טײג שמש רעד לארשי 'ר ןוא ,ןלייצרעד וצ ןָא

 טייטש ןדיי, :רעטצנעפ יד ןיא טּפאלק ןוא טכאנ רערעטצניפ רעד ןיא טזיײרּפש

 ןיא שמש רעד לארשי 'ר טלייא ךָאנרעד ןוא "!תוחילס וצ ףיוא טייטש, !"ףיוא

 סע זא ןוא .עגָאלדָאּפ יד סיוא טרעק ,ןּפמָאל יד ןָא טדניצ רע .ןיירַא שרדמה-תיב

 םעד ןפראוו ןוא םיסדנוק עכעלטע ןיירא ךיז ןסייר ,ןייר ןוא קיטכיל ןיוש זיא

 'ר סיוא ייברעד טיירש ..ןיירא ּפָאק ןיא ךעטנאה ןסאנ א ןלארשי 'ה ןטלא

 רעד ןוא ?"לשמנ רעד זיא סָאװ ןוא --- !םינּפה תשב ונלו הקדצה 'ד ךל; :לארשי

 :עמיטש רעקידוועגניז ןייז טימ סיוא טשטייט דיגמ

 ןסיורד ןיא ןעוו ,טלעו יד טכאמעג קיטכיל טָאה לארשי 'ר רעטלא רעד;

 ןיא ןעקנוזעג ךָאנ ןבָאה רעקלעפ עלא ןעוו ,רעטצניפ-קָאטש ןעוועג ךָאנ זיא

 לאעדיא ןסיורג םעד טימ טלעוו יד טכאמעג קיטכיל טָאה לארשי 'ר .הרז-הדובע

 םינּפ ןיא םיא טפראוומ ?רעקלעפ יד ּפָא םיא ןלָאצ יו ,ףוסל .הרות רעד ןופ
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 ףיוא ןוא ...תורזג טימ םיא טישאב'מ ,םיא טגָאלש ןעמ ,רעכעטנאה עסאנ ןיירַא
 ,"...הקדצה 'ד ךל :קוסּפ ןטימ לארשי 'ר ּפָא טרעפטנע תופידר ןוא תורזג יד

 בירעמ ךָאנ ןוא .רעטרעכיזעג א גלָאפרעד סדיגמ םעד זיא השרד ַאזַא ךָאנ

 ןיירַא טפראוו רעדעי ןוא רעלעט א טימ דיי א ריט רעד ייב קעװַא ךיז טלעטש

 ןזָאל ,ןייז הנהמ רעדנוזאב ךָאנ םיא ליוו ןעמ ביוא ןוא דיגמ ןראפ טלעגניילק

 -עדירפוצ א ןביילב לָאז דיגמ רעד ידכ ,לטעטש ןרעביא ןדִיי רָאּפ ַא סױרַא ךיז

 עשיטסינויצ ךיוא ןעטיב ןיא ןעמוק ןגעלפ ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ...רענ

 רעשיטסינויצ רעטסּוװאב רעד סָאװ ,השרד א קנעדעג ךיא .םיפיטמ .,םידיגמ

 .טקַאּפעג ןעוועג זיא שרדמה:תיב רעד .ןעטיב ןיא ןטלַאהעג טָאה ,ווָאקידַאצ ,ףיטמ

 ןוא סיפ יד טימ טעּפוטעג טָאה רע .רענדער רעקימַאלּפ א ןעוועג זיא ווָאקידַאצ

 עמורפ יד ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה רע .רעדנעטש ןיא טנעה יד טימ טּפאלקעג

 עזעט ןייז .םילקש ןייק טשינ ןפיוק ןֹוא ןויצ ראפ טשינ ןעוט ייז יאמלה ,ןדִיי

 יד טלעטשעגרָאפ טָאה רע .לַאנָאיצַאנ ןוא םורפ ןייז ףרַאד דַיי ַא זַא ,ןעוועג זיא

 יד ןוא ,ןעגניז םיחלג יד :עפ-עד-ָאטיױא םוצ ייז טריפ ןעמ יװ ,עינאּפש ןיא ןדִיי

 זיב ,דָיי ,דָיי :טרָאװ עקיצנייא סָאד טּפאלק ןצראה סנדִיי ןיא ןוא ןעגנילק רעקעלג

 יד טימ טלָאמעד קידנריזימעלָאּפ ."דחא, :יירשעגסיוא ןטימ טקידנערַאפ רע

 ,םלועה-תומוא יד ףיוא טיובעג זיא גנונעפָאה רעייז סָאװ ,ןלאקידַאר עשידִיי

 ןוא -- ףפלעה טשינ זדנוא ןלעװ םילגד עדמערפ ןייק :ןעירשעגסיוא רע טָאה

 רעזדנוא זיא סָאד טָא :ןפורעגסיוא ןוא תילט םעד ךיז ןופ ןגױצעגּפָארא טָאה רע

 ןענעז סָאװ ,עמורפ יד טריקַאטַא קרַאטש טָאה רע תעב .,ךיז ןָאמרעד ךיא !לגד

 ,השרד רעד ןטימ ןיא ןפָאלטנא ןשטנעמ ךס א ןענעז ,םזינויצ ןגעק

 יד ןוא עמורפ יד ןשיוװצ ןעיירעגירק ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ שרדמה-תיב ןיא

 טריפעגנייא ןוא הרות:דומלת ןיא טכאמ יד ןעמוקאב ןבָאה עטצעל יד ,ןטסינויצ

 ןטימ םלוע רעמורפ רעד .ך"נת ןוא קודקיד ,תירבע טימ ,ךוניח ןיא תוטיש עיינ

 רעטלא רעד ראפ ןזייא ןוא לָאטש ןענַאטשעג ןוא ןגעק ןעוועג ןענעז שארב בר

 יד .תוטיש עיינ יד וצ ןסַאּפוצ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה םידמלמ עטלַא יד ,הטיש

 -רוקיּפַא; עשיטסינויצ .שרדמה:תיב ןיא טּפיוהרעביא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןתקולחמ

 סעליכדרמ 'ר) קורב בקעי:םהרבא 'ר יװ ,ןדַיי עמורפ ןעוועג ןיײלַא ןענעז *םיס

 ןעוועג זיא ןעטיב ןיא םינויצ יד ייב .ערעדנַא ןוא לקניפרָאג ןועמש 'ר ,(םעדייא

 עלא ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא ןענעוואד עלַא ייז ןגעלפ ומחנ-תבש זא ,גהנימ א

 ,ןעטיב ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא בקעי:םהרבא 'ר .תוילע ןעמוקאב ןגעלפ

 -תיב ןיא ןלייצרעד ךָאנרעד טגעלפ רע ."הריפצה, יד טנעיילעג טָאה סָאװ

 -רָאג ןועמש 'ר ,לארשי-ץרא ןגעװ טּפיוהרעביא ןוא טלעוו רעד ןופ סיינ שרדמה

 ןעוועג זיא ,לַאירטסודניא ןוא םכח:דימלת ,תיבה:לעב רעקידובכב רעד ,לקניפ

 ןקסע ןא .רעדניליצ ַא תבש ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןעטיב ןיא דַיי רעקיצנייא רעד

 ַא הילדג-המלש ןעוװעג זיא טייצ רענעי ןופ שפנו בלב רעוט-ללכ ןוא ינויצ

 -ורפ ַא ןײלַא (סעקורַאילקש עילימַאפ רעטנייווצראפ רעד ןופ דילגטימ-החּפשמ

 ךאז עשידִיי ןייק םיא זיא ,סעיצידארט עשידַיי וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןוא רעמ

 ןיא םילקש ןופ רעפיוקראפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .דמערפ ןעוועג טשינ
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 ןקסע םענעריוװשעג םעד ףיוא יו םיא ףיוא טקוקעג טָאה לטעטש סָאד .ןעטיב

 ,ָאװטסלַאשטַאנ וצ הילדג-המלש ןפָאלעג זיא הרזג רעדעי ייב ןוא

 ןופ טכַארבעגּפָארַא םינויצ רענעטיב ןבָאה ל"ז לצרעה ר"ד ןופ טיוט ןכָאנ

 -צרעה ןייז דיּפסמ לָאז רע ,סעניּפ לשיפ ינויצ ןוא רחוס ןטסּוװַאב םעד יָאנשזיר

 ןעמוקעג זיא לוש רעסיורג רעד ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו .ןעל

 ןרָאפעג ךיילג זיא הילדג-המלש 'ר .גנולמַאזרַאפ יד ןטָאברַאפ ןוא ווַאטסירּפ רעד

 טָאה סנגרָאמ וצ .שינעבילרעד א טכארבעג ןוא קינװארּפסיא םוצ םינָאלס ןייק

 המלש זיא עמוד עטשרע יד ןבילקעג טָאה ןעמ ןעוו ,דּפסה םעד ןטלאהעג סעניּפ

 -וצלייטנָא םינָאלס ןייק ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,רענעטיב יד ןשיװצ ןעוועג הילדג

 זיא טנאקאב יװ) עינרעבוג רענדָארג ןופ סעקישטרָאביװ ןופ ןלַאװ יד ןיא ןעמענ

 ןופ ןָאסבָאקאי טַאקָאװדַא רעד טַאטוּפעד ראפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טלָאמעד

 -רעייפ רעקיליוויירפ רעד ןייא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא הילדג-המלש 'ר .(םינָאלס

 עשלטעטש יד טימ טקַאטנָאק ןיא קידנעמוק .לטעטש ןופ עדנַאמָאק-רעשעל

 -ןדַיי רעד ןגעוו ןריטוקסיד ייז טימ קידנעטש רע טגעלפ עטמאאב-סגנוריגער

 עשיטימעסיטנא עשיסור יד ןזייו םיא ייז ןגעלפ סעצָארּפ-סילייב ןתעב .עגַארפ

 טשינ ייז רעבָא טגעלפ רע ."אימערוו עיָאוװָאנ; רעד ןופ םירקש יד טַימ גנוטייצ

 טנעיילעג טָאה רע סָאװ טנעמוגרַא ןַא טימ ןרעפטנעּפָא ייז ןוא ןביילב קידלוש

 זיא רחסמ סהילדג המלש 'ר ."הריפצה, ןֹוא "דניירפ, ןופ ןעלקיטרא יד ןיא

 ןופ ךעלטשער ה"ד ,*סעשטַאטסָאק םירחוס-דלַאװ ייב ןפיוקּפָא ןיא ןענַאטשַאב

 ץלָאהנערב "סעקרוש, םעד ןופ ןטעבראסיוא טגעלפ רע .רעדלעוו עטקאהעגסיוא

 ןגעוו דלַאװ ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ ,לָאמ ןייא .לטעטש ןיא ןפיוקרַאפ ןוא

 -דלאוו רעד .ןעמוקעג טשינ קירוצ ןיוש רע זיא ,ד"ערת ןוושח ןיא ,םינינע-רחסמ

 םיא ייב ןעניפעג וצ קידנענעכער ,טעדרָאמרעד םיא טָאה (קינסעל) רעטכעוו

 טָאה וויז ברה ןוא היוול עסיורג א טאהעג טָאה הילדג המלש 'ר .טלעג לקעּפ ַא

 .ןעוועג דיּפסמ םיא

 רענעטיב ןשיוצ טרָא ןבושח א ןעמונראפ קידנעטש טָאה עשזנארבצלָאה יד
 ,ערַאשטש רעד ףיוא ןטילּפ ןביירט טגעלפ ןעמ ןעוו ,רעמוז .תוסנרּפ עשידִיי
 ןליפנָא ןגעלפ ייז .סעקושעלאּפ-סעקינטילּפ טימ ןרעו לופ לטעטש סָאד טגעלפ

 -ָארּפ ענעדיישראפ ןלעטשוצ ןוא טיורב ןקאב לטעטש טגעלפ ךיוא .ןעקנעש עלַא
 סרעקארב ,סרעפַאש עשידִיי ליפ ןעמוקנָא ןגעלפ סע .סעקינטילּפ יד רַאפ ןטקוד
 .םירחוס-ץלָאה ןוא

+= * 
* 

 ןפיוקרַאפ ןעמ טגעלפ (שיילפ-רשכ ןופ לָאצּפָא ה"ד) *עקבָארָאקק רענעטיב
 ןבעגעג טָאה סע רעװ ןוא עמוס עסיוועג א ןעמיטשאב טגעלפ ןעמ ,םינָאלס ןיא
 -עטיב ןופ זיירּפ רעד .רָאי ריפ ףיוא טקארטנָאק םעד ןעמוקאב טָאה רעד ,רעמ
 עקבָארָאקַאה-לעב רעד .רָאי ַא לבור 500-400 ןופ ןעוועג זיא *עקבָארָאק, רענ
 טָאה בצק א ביוא .שיילפ טנופ ןדעי ןופ םיבצק יד ןופ לָאצּפָא ןַא ןעמונעג טָאה .

 ,ןריסַאּפ ךיוא ןעטיב ןיא טגעלפ סע סָאװ) עקבָארָאק יד ןלָאצ טלָאװעג טשינ
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 םיטחוש .טלעג סָאד ןענָאמפיוא עקבָארָאקַאה:לעב םעד ןפלעה יײצילָאּפ יד טגעלפ

 ןעמוקַאב ןבָאה ןעטיב ןיא ןשטנעמ 3 .עקבָארָאקַאה-לעב ןופ תוריכש ןעמוקַאב ןגעלפ

 -סװעיַאלָאקינ רעטנידעגסיוא ןַא ןוא רעטקָאד רעד ,בר רעד :עקבָארָאק ןָא שיילפ

 רענעטיב ןופ ןעמוקאב טָאה "דזעיוא, רעד סָאװ ,טלעג םעד ןופ .טאדלָאס רעק

 םעד ןופ .תואצוה עריא ןקעד וצ ףיוא ןעמוקַאב לטעטש סָאד טָאה ,עקבָארָאק

 ךיז ןבָאה ןדִיי יד לייוו ,רעטקָאד ןשידִיי םעד ןטלאהעגסיוא ךיוא ןעמ טָאה טלעג

 ,רעטקָאד םענדזעיּוא ןטימ ןוא זיוה-ןקנארק ןשהכולמ ןטימ ןצונאב טנעקעג טשינ

 ןעגנערב טזומעג ןדִיי יד ןבָאה .םינָאלס ןופ ןעטיב ןייק ןרָאפּפָארא טגעלפ סָאװ

 ןעמוקאב ךיוא רע טָאה עקנארק יד ןופ רארָאנָאה ץוח א ןוא רעטקָאד םענעגייא ןַא

 ,להק ןופ עמוס עסיוועג ַא
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 גנוגעוואב -רעטעברַא רעד ןגעװו םיטרּפ עקינייא ןבעגרעביא ךָאנ ליוו ךיא

 -עגּכָא טשינ זיא לטעטש עניילק סָאד .טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא ,ןעטיב ןיא

 ןבָאה ןעגנוגעוואב ןוא סעעדיא עיינ יד ןוא טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןענַאטש

 ןעמָאז יד .עירעפירעּפ רעד ןיא סרעטנעצ עסיורג יד ןופ ןגָארטעגרעביא ךיג ךיז

 ןגָארטעגרעביא ןענעז סאג רעשידִיי רעד ףיוא גנוגעוואב-רעטעברַא רעד ןופ

 :סעּפורג ענעדיישראפ יירד ךרוד ןעטיב ןייק ןרָאװעג

 יד ןיא טרידוטש ןבָאה סָאװ ,לטעטש ןופ רעדניק עשיתב-ילעב יד ךרוד 1

 יז ןבָאה ,םייהא קידנעמוקּפָארַא ,סעיצַאקַאװ ערעייז תעב ןוא טעטש עסיורג

 ;רעטעברַא ןוא טנגוי עקיטרָא יד טרעלקעגפיוא

 סָאװ ,סרעבעוו ןוא סרעברַאג טּפיוהרעביא ,רעטעברַא רענעטיב ךרוד 2
 ןריפ ייז ןגעלפ םיהַא בוט-םוי ףיוא קידנעמוק .קָאטסילַאיב ןיא טעברַאעג ןבָאה
 .רעטעברַא עשלטעטש יד ןשיוװצ עיצאטיגא ןַא

 ןיא טקיטפעשַאב ןעװעג ןענעז עכלעוו ,רעטעברַא עדמערפ ךרוד ןוא 3
 -רעד רעייז ןעמוקאב ןבָאה ןוא ײרעברַאג ןוא קירבאפ-ליטסקעט רענעטיב רעד
 .טעטש עסיורג יד ןיא "דנוב ,, ןופ ןעייר יד ןיא גנויצ

 .ןעטיב ןיא ?ןויצ-ילעוּפ יד ןוא "דנוב, רעד ןענַאטשטנא ןענעז םורא ױזַא

 ןופ ןעועג זיא לטעטש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ קיירטש רעטשרע רעד

 ןטעברא וצ טשינ טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו ,סנירָאטײנ ןוא ןלעזעג"רעדיינש יד

 ןוא תוכאלמ-ילעב עלַא זַא ,טריפעגנייא ןעוועג זיא ןַאד זיב לייוו ,טכַאנ-וצ-תבש

 זא קנעדעג ךיא .טכאנ ייב טעּפש זיב הלדבה ךָאנ תבש ןטעברַא ןגעלפ ןלעזעג
 טשינרָאג טָאה סע רעבָא ,ןגָאלק ךיז װַאטסירּפ םוצ ןפָאלעג ןענעז רעדיינש יד
 ,קיירטש םעד ןענוװעג ןבָאה רעטעברַא יד ןוא ןפלָאהעג

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעײטרַאּפ יד ןופ *סעקדָאכס; רעדָא ,ןעגנולמאזראפ יד
 ןעמוקּפָארַא ןגעלפ טפָא .רעדלעפ יד ןיא טייוו רעדָא ,ריטראווק רעמייהעג ַא ןיא
 ,רוטַארעטיל עלאגעלמוא ןרעוו טליטראפ טגעלפ סע .דמערפ רעד ןופ רענדער
 .רעטעברַא-רעברַאג יד ןשיוװצ סרעגנעהנָא סנטסרעמ טַאהעג טָאה "?דנוב, רעד
 "וב עשוהי:בקעי רעסיוװעג א ןעװעג זיא "דנוב, ןשלטעטש ןופ רעריפ רעד
 בילוצ ןקיירטש עטּפָא ןכערבסיוא ןגעלפ יירעבראג רעד ןיא .רעבראג א ,יקסנאל
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 -ולָאװער ןרעה טפָא ךיז ןגעלפ ײרעברַאג ןופ .גנורעכעה:-ןיול ןופ ןעגנורעדָאפ

 רעטנַאמרעדנבױא רעטשרע רעד וצ ."העובש, עשידנוב יד ןוא רעדיל ערענָאיצ

 א טרעהעג ןבָאה ,לטעטש ןופ רעדניק עשיתב-ילעב ,ןרענָאיצולָאװער ןופ עּפורג

 -סקעט רענעטיב רעד ןופ רעמיטנגייא ,לקניפרַאג עילימַאפ רעד ןופ רעדניק רָאּפ

 .עילימאפ עטנעגילעטניא:טסכעה ןוא עשיליכשמ א ןעוועג זיא'ס .קירבַאפ-ליט

 -ַאפ יד .תונורכז עניימ ןיא טנָאמרעד ךיא בָאה ,םכח-דימלת ַא ,רעטָאפ רעייז

 -ראּפ עלא ןוא טעדליבעג ןעוועג ןענעז עלַא .רעדניק ליפ טאהעג טָאה עילימ

 תבש .החּפשמ רעד ןיא ןטָארטראפ ןעוועג ןענעז סאג רעשידִיי רעד ףיוא ןעייט

 עשידִיי ןגעו סעיסוקסיד עגנאל רעדניק יד ןשיווצ ןעמוקרָאפ ןגעלפ שיט םייב

 ,ןיצידעמ טרידוטש טָאה ,עקשער ,ערעייז רעטכָאט א .ןעמעלבָארּפ ענײמעגלַא ןוא

 םייהא ןעמוק קילייוטייצ טגעלפ יז ןעוו .עקטסילאיצָאס עקימאלפ א ןעוועג זיא

 יז עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמאזראפ עמייהעג ןענעדרָאנײא ייטראּפ יד ןיוש טגעלפ

 .ןירענדערטּפױה יד ןעוועג זיא

 עקשער ּוװ ,דלעפ ןטייוו ַא ןיא רעמוז ןטימ ןיא *עקדָאכס, אזא קנעדעג ךיא

 טָאה יז .עיטארקָאמעד-לאיצַאס רעשטייד רעד ןגעו טדערעג טָאה לקניפראג

 טָאה יז .דנַאלשטייד ןיא םזילַאיצָאס ןופ ןעלצרָאװ יד ןענעז ףיט יווװ טלייצרעד

 ,עכיילג ,ענײמעגלַא; טרעדָאפ רעכלעוו ,לעבעב טסוגיוא ןופ ןלעטש ליפ טריטיצ

 טדערעגסױרַא טָאה יז זַא ..."טכער-לאוו עלענָאיצרַָאּפָארּפ ןוא עמייהעג ,עטקעריד

 ,טרעטסייגאב ןעוועג עקדָאכס רעד ףיֹוא םירבח עלַא ןענעז ,רעטרעוו יד טָא

 יו ןעגנולקעג טָאה סָאד .,טניימ סָאד סָאװ ןענַאטשראפ ןבָאה עלַא  טשינ שטָאכ

 ןפלָאהעג ךיילג ןלעװ ןסאמ עטקירדרעטנוא יד סָאװ ןופ "שרופמה םש, ןימ ַא

 .יןרעוו '

 קיורמוא ןרָאװעג זיא ,המחלמ עשינאּפַאי-שיסור יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 -יב ןייגכרוד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,(ײמרַא-וורעזער) *?סַאּפַאז , ןבילוצ לטעטש ןיא

 עקימורַא יד ןופ "סעקינסאּפאז, יד זא ,ןעגנאלק ןעגנאגעגמורא ןענעז סע .ןעמ

 ךיז ןבָאה ?ןויצ-ילעוּפ, ןוא "דנוב, .לטעטש סָאד ןרימָארגָאּפ ןלעו רעפרעד

 ןיא .רעוועג לסיב א טײרגעגנָא טָאה סָאװ ,ץושבלעז א טעדנירגעג ןוא טקינייראפ

 טכאמראפ ןעמ טָאה לטעטש סָאד ןרָאפעגכרוד זיא *סאּפאז , רעד ןעוו גָאט םעד

 יד טליטשעגנייא טָאה ןעמ רָאנ ,טיירג ןעוועג זיא ץושבלעז יד .ןעמָארק עלא

 רעכירַא זיא גָאט רעד ןוא ,ןעיירעשאנ ןוא תונתמ עניילק טימ "סעקינסאּפאז

 ,ליטש

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןעטיב ןיא ןעייטראּפ-רעטעברא יד ןופ טייקיטעט יד

 טרירגימע ןבָאה סרעוט -ייטראּפ עטסקיטכיט יד .עיצקאער רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 ,ןלאפעצ ךיז זיא לטעטש ןיא גנוגעוואב-רעטעברא עצנאג יד ןוא עקירעמא ןיא

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיב שזֹוז

 א 5
4 

 ,טשינ סייו ךיא .ןעטיב םורא סעקינבושי יד ןענַאמרעד ךיא ליוו ףוס םוצ

 ןטנגעג ערעדנַא ןיא טנעמעלע-קינבושי רעד ןעוועג זיא'ס טיירּפשראפ טייוו יו
 ןעוועג ןטלעז זיא סע זא ,ןטּפיוהאב ןעמ ןעק טנגעג רענעטיב רעד ךייש סָאװ רָאנ
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 זיא סע ביוא ןוא ןדִיי ןיק ןעוװעג טשינ זיא'ס ּוװ ,ףרָאד ַא ןעניפעג וצ

 קירוצ תורוד 2:1 טימ טרָאד ןענעז ףרָאד  ַאזַא ןפערט וצ ןעוועג ָאי

 בילוצ רעדָא תורזג עשירַאצ יד בילוצ טזומעג ןבָאה סָאװ ,סעקינבושי ןעוועג

 ןבָאה ,ךיז ןָאמרעד ךיא יו טיול .טרָא םעד ,ףרָאד סָאד ןזָאלראפ ,תוביס ערעדנַא

 ןעועג .הביבס רעצנַאג רעד טימ םולשב טבעלעג ןעטיב םורא סעקינבושי יד

 ךיוא ןוא ,תוכאלמ-ילעב ,סרעטקאּפ ,סרעמערק ,ןרָאטאדנערַא ייז ןשיווצ ןענעז

 ידכ ,טוג ךיוא ייז קנעדעג ןוא טנעקעג ךיא בָאה ייז ןופ עקינייא .ןטריוודנאל

 .ןרעדלישּפָא ייז ןענעק וצ

 -אדנערַא רעשטיוואקטעיד;, יד ןעוועג ןענעז ןעטיב ןיא החּפשמ עטסּוװַאב ַא

 עיטָאמ 'ר ןוא יקסװָארטסָא לדוי 'ר ,סרעגָאװש 2 ןעוועג ןענעז ייז .?סרָאט

 ףיוה סָאד יקצָאטָאּפ ףַארג ןופ עדנערַא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,שטיווָאבייל

 ךיוא טרעיינ ,סרָאטַאדנערַא עקיטכיט ןעוועג ייז ןענעז רָאנ טשינ .שטיווָאקטעיד

 עשלטעטש עלַא ןיא ןעוועג ףתתשמ ךיז טָאה לדוי 'ר .םירחוס-דלאוו ענעעזעגנָא

 -טעד, יד .ןטלַאטשנא ןוא תורבח יד תובדנ עסיורג טימ טציטשעג ןוא םינינע

 א טאהעג ןבָאה (רוציקב ןפורעג ןעטיב ןיא ייז ןעמ טָאה יוזא) ,*רעשטיווָאק

 ,תופוע טימ רעבלעק לטעטש ןיא ןעגנערב ייז ןגעלפ חסּפ עלא ףיוא זא ,גהנימ

 ןריפניירא ךיוא ןגעלפ ייז .טײלעמערָא ןשיוװצ ןלייטעצ ןוא ןטכעש סָאד ןזָאל

 טקישעג ייז ןבָאה ,ןשטנעמ עכייר יו .שרדמה:תיב ןיא ץלָאהנערב ?סעקרוש;

 סָאװ ,ךעלגנִיי יד ךָאנ קנעדעג ךיא .סעיזאנמיג יד ןיא ןענרעל רעדניק ערעייז

 -שילב טימ ןעמרָאפינוא עשיטסיזַאנמיג ערעייז ןיא רעמוז םייהַא זעמוק ןעגלפ

 ..ןייז אנקמ קרַאטש ייז ןגעלפ ךעלגנַיי-רדח רימ ןוא ,ּפענק עקידעשט

 -יסָאי רעטיװָאבלָאק לשרעה 'ר ןעוועג זיא ןימ ןרעדנַא ןַא ןופ קינבושי ַא

 דיסח ַא ןעוװעג זיא רע .שטיװָאבלָאק ןיא םירק ַא ןטלַאהעג טָאה רע .(שטיוועל

 רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא זיוה ןיא םיא ייב .חרוא-סינכמ רעסיורג ַא ןוא

 חנמ לע אלש ןעמענפיוא טגעלפ רע סָאװ ,עדנזיירכרוד רעדָא ,טסעג עשידִיי רַאפ

 ןייק ןײגסױרַא טשינ טגעלפ זיוה ןיא םיא וצ ןירַא טגעלפ סָאװ רעד .סרפ לבקל

 ךיז ןגעלפ ףרָאד ןופ םַייוג יד ןוא ךעלטנרָא רעייז ןעוועג זיא רע .רעקירעגנוה

 ןייק .סרעייז טלעג סָאד ןטלאהאב םיא ייב טּפָא ןגעלפ ייז .ןעיורטראפנָא םיא

 ןעוועג בשיימ ךיז טָאה רע רעדייא ,ןעכונעגרעטנוא טשינרָאג טעה יֹוג ןייא

 קיצראהטוג ןוא םורפ ןעוועג ךיוא ןענעז רעדניק ענייז .ןעלשרעה 'ר טימ רעירפ

 -נערַא םעד ,קאבאק השמ קינבושי םעד ךיוא ךיז ןָאמרעד ךיא .רעטָאפ רעייז יוו

 ץירּפ םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קָאשטַאטרַאט ףרָאד ןיא לימרעסַאװ רעד ןופ רַאד

 ןַא יו רעפרעד עקימורַא עלַא ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא רע .שטיוָאניװַאה ןופ

 רעטנענ .םִיױג עלא טימ ןעמוקסיוא טנעקעג טָאה ןוא ,שטנעמ רעכעלטנרָא

 ןעוועג ןיב ךיא .רענָאשזעי המלש 'ר ןטכאעג לארעביא םעד טנעקעג ךיא בָאה

 טָאה רע .עלעטש ַא ףיוא טייצ עסיוועג ַא םיא ייב טעברַאעג בָאה ןוא ותיב-יאבמ

 -עגרעביא ךָאנ םיא זיא עדנערַא יד .לימ רענַאשזעי יד עדנערַא ןיא ןטלאהעג

 -רעד טָאה ןעמ ןעמעוו ןגעוו ,לוולעוו-רעזייל 'ר רעטָאפ ןייז ןופ השוריב ןעגנאג

 .קידלאווג ןעוועג זיא טייקמורפ ןייז זא ,טלייצרעד טָאה'מ .סעטכישעג ליפ טלייצ

 ךיז טָאה רע -- ,םיא ןבעל ןענערב טגעמעג טָאה ,ןענעואד טגעלפ רע ןעוו
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 -כעלטנרָא ןייז ךיוא .ןענעוואד ןייז טרעטשעג טשינ ןוא טקוקעגמורא טשינרָאג

 לָאמ א טָאה ץירּפ ןייז זא טלייצרעד טָאה'מ .עשיראדנעגעל א ןעוועג זיא טייק

 טָאה רע לייוו ,רָאיא עכעלטע ףיוא רעטיג ןוא סרעלכייּפש יד ןזָאלרַאפ טזומעג

 -ראפ םיא טָאה טכאמ יד ןוא (דנַאטשּפיױא) "שזעטאימ, ןתעב טקידניזראפ ךיז

 -כײּפש ענייז ןופ ןעלסילש יד טיױרטעגנָא טשינ םענייק ץירּפ רעד טָאה .טקיש

 -רעזייל 'ר רָאטאדנערַא ןייז רָאנ ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו ענייז עלא ןוא סרעל

 "ליסיוו) גנוקישראפ ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא ץירּפ רעד רעד ןעוו ןוא .ןעלוולעוו

 המלש 'ר ןוז סלוולעוו-רעזייל .גנונעדרָא רעטסעב ןיא ץלא ןענופעג רע טָאה (עק

 רע .ןיבר רעמינָאלס םוצ ןרָאפ טפָא טגעלפ רע .דיסח ַא ןעוועג זיא רענָאשזעי

 טגעלפ רע ּוװ רעמיצ ןרעדנוזַאב ַא ,בושי ןפיוא ,זיוה ןיא ךיז ייב טַאהעג טָאה

 קנעדעג טנגעג רעלשימָארבָאד ןופ סעקינבושי יד ןשיװצ .ןענרעל טכענ עצנַאג

 דיי רעליטש ,רעכעלטנרָא ןא ,(יקסוועראד) רעלשימָארבמָאד יכדרמ-השמ 'ר ךיא

 זיא ןוא םַיױוג יד טימ ךעלטניירפ רעייז טבעלעג טָאה רע .ןדמל רעסיורג ןוא

 .טנגעג רעקימורַא רעד ןיא טבילאב ןעוועג

 סע ,וו ,ףרָאד רעקיצנייא ןיק שממ ןעוװעג טשינ זיא לשימָארבָאד םורַא

 ןסעזעגנייא ןעוװעג ייז ןענעז לייטנטסרעמ .סעקינבושי ןייק ןעוועג טשינ ןענעז

 רעד טימ ,ןדָיי רענעטיב יד טימ ןדנובעגפיונוצ ןוא תורוד המכמ רעטרע יד ףיוא

 ,הליהק רענעטיב

 1932 רָאי ןיא טעטימָאק-תמיק ןרק

 יקסבורַאש .מ ,שטיװעלעשוב .ש ,שטיװָאמַארבַא .א ןציז ::סקניל וצ סטכער
 .שטיווָארָאטנַאק .ל ,יקצַאשֿפלַאמ .ח

 ,יקסווָאקטיּפ .ל ,שטיוװָאקנימ .ל ,יקצַאינשיװ .ר ,יקסועלעשזוי .י :עײטש
 קינעילָא .ח



 קָאלבַאי .ז .א

 טרעדנוהרָאי ןט920 גױהנָא ןוּפ תונורנז

 -עגנָא ןיב ךיא ןעוו .1914 זיב 1900 ןופ ,ןעטיב ןיא ןעוועג ךיא ןיב ראי 4

 טשַאררעביא ןעוועג ךיא ןיב (ע"רת) תועובש ךָאנ טחוש-ןזח סלַא לטעטש ןיא ןעמוק

 טַאהעג ביל ןבָאה יז .ןעוועג טרָאד ןענעז סָאװ ,תונזח ףיוא םיניבמ ךס ַא ןופ

 -יילקסיוא ןעועג זיא ןעטיב לפיוו ףיוא .םינוגינ עלענָאיצידַארט יד ןוא תונזח

 "עג ןבָאה רָאי ייוצ עצנַאג :טקַאפ רעד טָא ןזייווַאב ןעק םינזח ןיא שירעב

 .זָאנ רעד טימ טמירקעג ץלַא ןבָאה םיניבמ יד ןוא ןעטיב ןייק םינזח טמָארטש

 ךיא .ארפושד ארפושמ טכוזעג ייז ןבָאה ןזח א ןוא ,עלעטעטש ןיילק ַא ךיז טכוד

 ךימ ןבָאה ייז זיב ,סעבָארּפ ענעדיישרַאפ ןייטשוצסיוא גונעג טַאהעג בָאה ןיילַא

 .טקיטעטשַאב ךעלדנע

 םלוע ןעוועג זיא תונזח ןעמעוו רַאפ ,לטעטש ןופ םיתב-ילעב ךימ ןָאמרעד ךיא

 -נעש רעד לרעב-לארשי ,ןיקסערב ךורב 'ר :ב"צ ןעוועג ןענעז עצלעזַא .ואולמו

 .ערעדנַא ליפ ןוא ,ןייד רעד לשרעה 'ר ,רעקנעש רעד עמייל ;(יקסדַאשטלָאמ) רעק

 -יעדוי יד ףיוא רָאנ ,ןעטיב ךיז קידנענָאמרעד ,שגד םעד טלעטש ןעמ ןעוו רעבָא

 .קיטכיר טשינ סָאד זיא -- ןגנ

 םימכח:ידימלת ןופ טָאטש ַא רקיע רעד ןעוועג ןעטיב זיא ןרָאי ענעי ןיא

 :ןשטנעמ ריפ יװ רעקינייו טשינ ןופ ןענַאטשַאב זיא ןיד-תיב רעד .הרות-יעדוי ןוא

 'ר) קורב בקעי-םהרבא 'ר :ןעוועג טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,םינייד יירד ןוא בר רעד

 ,(רעזעלג ןעוועג ךיוא ןייד ץוח זיא רעכלעוו .ּפיט רענעטלעז ַא ,םעדייא סעליכדרמ

 והיתותמ 'ר בריטָאטש םעד ץוח ןוא ,ןייד לשריה 'ר ןוא ןיקסערב לאומש 'ר

 לטעטש סָאד .רעברַאפ רעד המלש דוד 'ר -- "רהנל רבעמ/, בר א ןעוועג ךָאנ זיא

 טגעלפ ןעמ ןכלעוו ,תותמ 'ר בר ןטבילאב ריא דובכ ליפ רעייז ןבעגעגּפָא טָאה

 .עקתותמ 'ר יו שרעדנַא טשינ ןפור

 ."ודי-תותמ, ןופ רבחמ-לעב ןוא ןואג רעסיורג ַא ןעוועג זיא עקתותמ 'ר

 -סנימ ןופ רבח ַא ןוא רעטנאלאס לארשי 'ר ןופ דימלת ַא ותעשב ןעוועג זיא רע

 "'םייח 'ר ןרעהרַאפ טגעלפ עקתותמ 'ר זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ .לודג רעק

 זיא סָאד .רוחב-הבישי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רעטצעל רעד ןעוו ,ןענרעל ןיא ןרזוע

 ןופ רענייא ןוא בר רענליוו ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,רזוע-םייח רעבלעז רעד

 .טייצ רעטצעל רעד ןופ םינואג עטסערג יד
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 ןפיוא ןסעזעג זיא רע .1912 רָאי ןיא ןעטיב טזָאלרַאפ טָאה עקתותמ 'ר

 .רָאי 20 עגרַאק לטעטש ןיא תונברה-אסכ

 ,טרָא ןייז ףיוא ןעמוקעגנָא זיא ,וויז קחצי 'ר ברה .,רעגלָאפכָאנ ןייז ןעוו

 -ייֵצרַאפ וצ סערעטניא ןָא ןייז טשינ טעװ סע .ןעטיב ןיא ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב

 רענעטיב ןרַאפ טלעג-הקזח ןעקתותמ 'ר טלָאצַאב טָאה בר רעיינ רעד זא ,ןענעכ

 .רַאלָאד 1500 תונבר

 עשיתב-ילעב יד ןיא רָאנ טשינ ןעוועג ןענעז ןעטיב ןיא םידמול עסיורג

 ךימ ןָאמרעד ךיא .ןשטנעמסקלָאפ ןוא תוכאלמ-ילעב ןשיװצ ךיוא רָאנ ,ןזיירק

 ,יקציוואסיל יאמש 'ר ,'קסנילאג שרעה:בייל 'ר :םידמול יד רָאלק רעייז ךָאנ

 טשינ טָאה רע תויה .(סלחר ענייש) ןייע בקעי-םהרבא 'ר ,יקציוואס ןועמש-השמ 'ר

 ןגָאז געלפ ךיא ןעוװ טייצ רעד ןיא רע טגעלפ .,תונזח ןיא ליפ ןענַאטשרַאפ

 לָאמא טָאה רע זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה סע .ארמג טָאלב א ןענרעלּפָא ,ץ"שה תרזח

 טשינ סע טָאה רע ןוא ,טַאלב ַא טלעפעג טָאה סע ּוװ ,ארמג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא

 -נײרַא טשינ ךיז טָאה ןענרעל ןחעב ןינע רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טקרעמַאב

 טכער וצ ןינע םעד תופירח סיורג ןייז טימ טָאה בקעי-םהרבא 'ר רעבָא ,טסאּפעג

 .טכַאמעג

 שמש רעד בקעי .עטסָאראטס רעד ,סאק עקליה 'ר ןעוועג זיא םלוע ןואג ַא

 טגעלפ רע .סעינעשָארּפ ןופ רעביירש ַא ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא (ןיקַאז)

 רעגָאז-העד םתס ןוא רובצייכרצב םינקסע יד ןשיווצ .ארמג טַאלב סָאד ןגָאז ךיוא

 -יינש םעד ריאמ ןוא יקסנילַאג שרעה:-בייל 'ר ,שטיװָאניבַאר עשאי :ךיא קנעדעג

 -רעטנוא רעשיטָאטש רעד ןיא ןגעלעג זיא טנַאה סנעמעוו ,(יקצינשזָאנ) רעד

 ןועמש 'ר ןופ עילימַאפ יד טלוב ןעוועג זיא תוחּפשמ ענייש יד ןשיווצ ,גנומענ

 ענעטָארעג רעייז טאהעג טָאה ןוא םכח-דימלת ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע .לקניפראג

 עשידנוב יד ןופ ענייא ןוא ןיצידעמ רייד ןעוועג זיא עקשער רעטכָאט ןייז .רעדניק

 טַאקַאװדַא רעטמירַאב ַא ןעועג זיא ,השמ ,ןוז ַא ךָאנ .לטעטש ןופ סרעריפנָא

 ,וועיק ןיא

 רַאפ רָאי 10 עטצעל יד טנגוי רענעטיב רעד ןגעוװ ךימ ןָאמרעד ךיא ןעוו

 -עברא יד ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,ךיז ראפ ךיא עז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 יד ךיוא רעבָא עז ךיא .(1905-1904) רָאי ןטפניפ ןוא ןטרעפ ןופ טנגוי-רעט

 דס א ןעוועג ןענעז ייז ןשיוצ .טנגוי עטמיטשעג לאנָאיצאנ יד ,עשיטסינויצ

 טשיטסיערבעה יד .שיערבעה ךיז ןשיוצ ןדער ךייא ןגעלפ סָאװ ,ןטסיערבעה

 עקסָאנ ןוא יקצעדאראג לסּפעש רערעל יד ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג זיא גנוגעוואב

 רעזדנוא ןופ טסייג ןיא רוד ַא ןעטיב ןיא ןגיוצרעד ןבָאה סָאװ ,יקסוועשעלוק

 .ךארּפש רעקילייה

 יװ ןוא ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל טימ טריסערעטניא ךיז טָאה טנגוי רענעטיב

 רעמ ,טלָאמעד ןיוש זַא ,טקַאפ ַא ךָאד זיא ,ךעלביולגמוא ןעמוקסיוא טשינ לָאז סע

 טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאמַא ןעטיב ןיא ןעוועג ןענעז ,קירוצ רָאי 40 טימ יו

 סנעדאפדלָאג ןופ סעסעיּפ עשירָאטסיה טליּפשעג ןעמ טָאה לייטנטסרעמ .רעטַאעט

 הרבח יד לייו ,טוג לעיצעּפס ךיא קנעדעג לטיּפַאק םעד טָא .ראוטרעּפער

 -עגוצ ךימ ןעמ טָאה ,קיזומ יד ןרידוטשנייא טפרַאדעג ךָאד ןבָאה "ןרָאיטקא,
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 "ןרָאיטקַא; יד ןשיװצ .גנַאזעג ןרעמונ יד ןענרעלנייא ייז טימ לָאז ךיא ןגיוצ

 םעד) סעלעדנעמ עשיר ןוא ,סדמלמ ָארמג םעד ,סעמייל ריאמ ךיא קנעדעג

 .(רעקעב לגייב

 רָאי ןיא ןעטיב ןזָאלרַאפ סָאד ןעמוקעגנָא רימ זיא טייקירעווש סיורג טימ

 בָאה ךיא ,לטעטש ןיא טבעלעגנייא ךימ בָאה ךיא .המחלמ רעד רַאפ ץרוק ,4

 זיא סע רעבָא .טָאטשמייה עטייווצ ןיימ ןרָאװעג זיא סע .ןשטנעמ יד טַָאהעג ביל

 -עד טייז .עקירעמא יא ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא ...שרעדנַא ןעוועג טרעשַאב

 ןבעל ןיא רעבירַא ליפ ןיוש זיא טלָאמ

 רעד ןיא ָאד קידנעייז ,םיבושי עשידִיי עלא יד ןורכז ןיא ייבראפ ןפיול סע

 ,רימ ןיא טבעל ןעטיב רעבָא -- רובצ םעד ןיד ןוא בעל ךיא ּוװ ,טלעוו רעיינ

 .ןעוועג ןטכענ טלָאװ סע יוװ ױזַא

 .תונורכז עטסרעייט יד טימ ןדנוברַאפ רימ ראפ טביילב ןעטיב

 ביושו צ"ש קָאלבַאי באז רשָא דנערעווער

 ,ָאיהַא -- סובמָאלָאק

 "ןקירב; יד וצ סַאג יד

 ןיױה (יקצַאינשיוו) סלדייז ימענ סטכעו



 שטיווָאניבאר דוד-השמ ןב ריאמ-קחצי
 (עקירעמַא ,ןטַאטש 'רַאפ)

 עלעטעטש ןײט ,ןעטינ

 ליפ יוזא לָאמ ייווצ יו רעמ עקירעמַא ןיא טבעלענּפָא ןיוש בָאה ךיא שטָאכ

 טשינ לָאמ ןייק לטעטש-טרובעג ןיימ ןגעוו טסעד ןופ ךיא ןעק ,ןעטיב ןיא יװ ,רָאי

 .ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ןטרָאד לייוו ,ןסעגרַאפ

 ,גנויצרעד עשידִַיי ןיימ ןעמוקַאב ,טייהדניק ןיימ טכאמעגכרוד ךיא בָאה ןטרָאד

 טשימעג דיירפ עשרעדניק עסיז ,ךיוא דיירפ לסיבא ןסָאנעג ןוא ּפעלק טּפאכעג

 .ןבעל םערָא ןַא ןופ דייל לסיב שּפיה ַא טימ

 טעב ךיא .ןעטיב טימ ןכיילגראפ טשינ רימ ראפ ךיז ןעק לטעטש םוש ןייק

 טקעמש ּוװ ןוא ?"דָאס רעטסוּפ רעזדנוא, יװ קרַאּפ ַאזַא ןַארַאפ ךָאנ זיא ּוװ ,ךייא

 ,יַאמ ןיא טּפױה רעביא ,סאג רעשטעראז רענעטיב רעד ףיוא יו טוג יוזא ךָאנ

 וצ ןכיילגרַאפ ךיז ןעק לוש ערעדנַא עכלעוו ןוא ?ךיז טילבעצ זעב רעד ןעוו

 .לוש ןייק טשינ ,ןעוועג סָאד ךָאד זיא שדקמה-תיב א *!לוש רעטלאק, רעזדנוא

 -עוואד ןעמ טגעלפ ןטרָאד לייוו ,לּפמעט רעקידבוט-םוי-תבש א ןעוועג זיא סע

 .בוט-םוי ןוא תבש רָאנ ןענ

 ןעוועג זיא .לשמל ,טָא .לוש רעד ןגעוו ןעגנאגעגמורא ןענעז סעדנעגעל ךס ַא

 םידש ןביײלקרַאפ ןטרָאד ךיז ןגעלפ טכאנ רעבלאה ךָאנ זא ,ךַאז ערעכיז ַא טעמכ

 ןטשרעטניה ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,תומש גראב םעד ןיא ןעקרַָאּפ ךיז ןוא

 ןענעז סָאד זא ,ארבס א !לוש רעשרעבייוו רעד וצ טריפעג טָאה רעכלעוו ,שילָאּפ

 ."ויקית; א טכוזעג ןבָאה סָאװ ,תומשנ עקידניז רָאנ ,םידש ןייק ןעוועג טשינרָאג

 יםוי ברע ...דניז ראפ טאהעג ָארומ יוזא ןדַיי רענעטיב ןבָאה עקַאט רַאפרעד

 ףיוא סיוא ךיז ןגייל ןדִיי יו ןעז טנעקעג שילָאּפ ןטשרעדָאּפ ןיא ןעמ טָאה רוּפכ

 לָאז שמש רעד ידכ ,זדלאה ןזיב טעשטַאקראפ סעטָאּפאק יד ,עגָאלדָאּפ רעד

 -ניזעג ךעבענ טָאה ןעמ סָאװ ,דניז יד ראפ קישטנאק םענרעדעל א טימ ןסיימש

 יו רעבָא ..דניז רענעטיב .טגָאזעג-סנייטש'מ .דיזמב ייס ןוא גגושב ייס טקיד

 ןופ ייז ןבָאה ,ןעזסיוא טשינ ןגיוא ערעזדנוא ןיא טנייה ןלָאז "דניז יד, טָא גנירג

 ערעזדנוא ןופ סנסיוועג ערשכ יד ףיוא אשמ ערעווש א יו טקירדעג ןגעוו טסעד

 .סעדייז ןוא סעטַאט

 עסיז יד ךיילג ךיז טנָאמרעד "לוש רעטלאק, רעד ןגעוו ןדער רימ זא ןוא

 -באי) רשֲא 'ר ןזח רעזדנוא ןעגנערבניירַא ןיהַא טגעלפ סע סָאװ ,טײקמערַאװ



 ןעגניז ןעמענ טגעלפ רע ןעוו רעדָא ,ןָאט הבושת טשינ טעװ ןעמ ביוא םונהיג ןטימ

 רעד ןיא ןביוא רעבייוו יד לעיצעּפס ,ןדִיי םלוע רעד ןוא ,שדוק-ןורָא ןופ ןענשרד
 ןקערש טגעלפ דיגמ רעד ןעוו ןרערט ערעטיב ןסיגראפ ןגעלפ ,לוש רעשרעבייוו

 ןגעלפ ייז ןוא סרעגָאז-רסומ ןוא םידיגמ ןעמוקּפָארא ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ,שדוק-ןורָא םייב

 ."לוש רעטלאק, רעד רעביאנגעק ןענופעג ךיז טָאה שרדמה'-תיב רעסיורג רעד
 ,דומע ןרעטניה ,טָאטש ןייז טַאהעג טרָאד טָאה ל"צז עקתותמ 'ר בר רעטלַא רעד

 ט2
 ה ןר א

 צַאּפע רענעטמ

 ערו קרעצ רעד ןופ קָאלג-םערוט רעד , *ךֶנָקר נאווז; יד דנורגרעטני
 ב

 ר ר

 // עטשטערַאז; ףיוא עעלַא 8 ר

 ..ןגעלעג םעד

 ןיא זיא ןדע-ןג םעט -- "היחי יכ תומָא אל, ןעגניזסיוא טגעלפ רשָא 'ר יװ ,ןכאמ

 ."ודוה? םעד טּפיוה רעביא ןוא,"ללה, סרשָא 'ר ןופ ךעלקיטש ןעגניזכָאנ ןגעלפ

 -כָאנ עקַאט ןוא "רצימה ןמ, םעד ןעגניזוצכָאנ טסיילפעג וליפא ךיז ןבָאה ערעדנַא

 ,ןט ַאטשרַאו יד ייב רעטסוש ןוא רעדיינש ,טייק ןוא דניק .רָאכ ןייז טימ (קָאל
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 ריא ןופ טנייו לחר רעטומ יד ,"הינב לע הכבמ לחר; ןוגינ ןקידנסיירצראה א טימ

 ,"קיטילָאּפ , יד טשינ טקנעדעג רע ןוא .ךעבענ רעדניק עריא ןופ לרוג ןפיוא רבק

 ?המיב רעד רעטניה בירעמ-החנמ ןשיװצ שרדמה:תיב ןיא ןריפ טגעלפ ןעמ סָאװ

 ןענעק וצ ןרעטש ןטשרע םעד ףיוא טראוו'מ ,לקנוט ןיוש זיא ןסיורד ןיא

 -עג ןוא תוישעמ טלייצרעד ןרעוו ,המיב רעד רעטניה ,ָאד ןוא ,בירעמ ןענעוואד

 רעד לקנאי 'ר ...תונידמ עצנאג ןופ ךיוא רָאנ ,לטעטש ןופ רַאנ טשינ סעטכיש

 א רַאפ טשינ טסַאּפעג טָאה סָאװ דיי ַא ןעוועג זיא שרדמה:תיב ןסיורג ןופ שמש

 ,ןדמל ַא דיי ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ץוח א לייוו ,רעניבאר א ראפ רעכיג רָאנ ,שמש

 רימ .רעכיב ןיא ןוא םינינע עכעלטלעוו ןיא ךיז ןעלבירג וצ טאהעג ביל רע טָאה

 -עג ללכב ןענעז סָאװ ,רעכיב וצ ןּפַאכוצ ךיז לָאמ ַא טגעלפ רע זא ,ךיוא ךיז טכוד

 .טייצ רענעי ןופ ןדִיי ייב לוסּפ-ףירט ראפ טנכעררַאפ ןעוו

 -עג טָאה סָאװ ,ל"צז םעדייא סרענעמשא עליכדרמ 'ר ,בר רעד לקנאי-םהרבא

 ,שדוק-ןורא ןופ טייז רערעדנַא רעד ןופ שרדמה-תיב ןסיורג ןיא *טָאטש ,, ןייז טָאה

 ןדנעוו ךיז ןעמ טגעלפ םיא וצ .לטעטש ןופ בר *רעלעיציפָאמוא , רעד ןעוועג זיא

 ץעגרע ןיא רעדָא ,קנארק ןעוועג זיא עקתותמ בר רעד ןעװ ,ןאד הלאש א טימ

 יד ןיא ןביוש ןלעטשניײירַא טגעלפ ןוא רעזעלג א ןעוועג ךיוא זיא רע .ןרָאפעגקעװַא

 לייו ,םירישכמ עשרעטסוש טימ ןעלדנַאהוצ ךיוא רע טגעלפ וצרעד ,רעטצנעפ

 רע .רעדניק ןוא בייוו ןייז סנרפמ ,ןבעל טנעקעג טשינ רע טָאה ןיילַא תונבר ןופ

 עמורפ יד ."הריפצה, יד ןענעייל טגעלפ ןוא לצרעה ר"ד ןטימ טריזיטאּפמיס טָאה

 א ראפ ןטלאהעג סָאד ןבָאה ייז לייו ,םעד ףיוא םורק טקוקעג לסיב ַא ןבָאה ןדִיי

 .תוסרוקיּפא לקיטש

 "םיטייח, יד ייב .הכולמ עשירַאטעלָארּפ א שממ ןעוועג זיא לביטש-םיטייח סָאד

 ןגעלפ תוליפת"ילעב יד .ןדִיי ענשַאּפערָאה ןוא תוכאלמ-ילעב רָאנ ןענעװַאד ןגעלפ

 -עג זיא רעדיינש רעד לוולעוו .ןשטנעמסקלָאפ עטושּפ רָאנ ,םינזח ןייק טשינ ןייז

 רענייש א טימ ,ןגנמ רעטוג א ןעוועג זיא רע .הליפת-לעב-טּפיוה רעד טרָאד ןעוו

 .םילמה שוריּפ םעד טנעקעג טוג טָאה ןוא םיטש

 -תיב םעניא .טָאטש-יינ ןיא ןעוועג ןענעז םישרדמ-יתב ייווצ ערעדנַא יד

 ןענעוואד טגעלפ ,זיוה סרעמזעלק םעד לשרִיי ןבעל ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,שרדמה

 טָאה רע .הלגע-לעב רעד לארשי ,הליענ ךיוא ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר םיפסומ

 תוליפת יד .סעקװעשטיּפ עלא טימ ןוא רָאכ א טימ ,תונזח שממ טעװארּפעג טרָאד

 טגעלפ רע ןיהּוװ ,םינָאלס ןייק דיוב רעד טימ קידנראפ ןרידוטשנייא רע טגעלפ

 ,"גרַאב ןפיוא? ןעוועג זיא שרדמה-תיב רערעדנַא רעד רעדיוו .ןרישזאסאּפ ןריפ

 ענעגייא רעייז טריפעג ןבָאה ,טנגעג רענעי ןיא טנוואדעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ןוא

 ,"הכולמ,

8 

 ,ךעלגנִיי רימ ןבָאה ןטרָאד .עיצוטיטסניא עשלהק ַא ןעוועג זיא הרות-דומלת יד

 ןבָאה ןטסינויצ יד יו םעד ךָאנ .גנויצרעד רעזדנוא ןעמוקאב ,עמערָא יד לעיצעּפס

 עמערָא ,רימ ןבָאה ,"עיצולָאװערא ַא ךרוד טעמכ הרות-דומלת יד ןעמונעגרעביא

 ךיוא םידומל עזעיגילער יד ץוח א ןענרעל וצ טייהנגעלעג יד טאהעג ,רעדניק
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 ןופ םידמלמ יד .ןענובשח ךיוא ןוא שיערבעה לסיב ַא .שידִיי ןביירש ןוא ןענעייל

 לארשי ןוא רעלעג רעד עבייל ,עשטיא:םייח :ןעוועג ןַאד ןענעז תותכ ערענעלק יד

 -עטניא ןַא ,דוד-לקנאי ןעוועג טייצ עגנאל ַא זיא דמלמדָארמג רעד .קישזדנישזד

 ןשיטסינויצ םעד ןופ טייצ רעד ראפ .ןסעכ רעכעלקערש א רעבָא ,דָיי רעטנאסער

 ןוא יקסוועשילוק עקתנ ,םידמלמ ענרעדָאמ יד טשרעהעג טרָאד ןבָאה "םישזער;

 ,יקצעדָארָאג לסּפעש

 לא לא
* 

 ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ךיז ךיא ליפ ,לביטש-םידיסח סָאד ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 .טייהדניק ןיימ ןופ ןרָאי עטסרעמ יד טכארבראפ ךיא בָאה ןטרָאד לייוו

 טגיילעג זיא ,ןעטיב ןיא לביטש סָאד ןפור טגעלפ ןעמ יװ ,"עינראדיסח; ןיא

 זומ ךיא שטָאכ ןוא ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןיימ ןופ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג

 ליפ ,דיסח ןייק טשינ גנאל ןיוש ךיא ןיב טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ןופ זא ,ןייז הדומ

 רעד ןופ גנוקריוו יד ןבילבראפ ץלא ךָאנ זיא המשנ ןיימ ןיא ףיט זא ,רעבָא ךיא

 לביטש רענעטיב ןופ םידיסח עלא ןורכז ןיימ ןיא ךָאנ ןבעל סע .הביבס רעשידיסח

 -סקע ןזעיגילעד רעייז רַאפ טצעשעג ךיא בָאה ייז ןופ עטסרעמ יד .טייצ רענעי ןופ

 ,טייקסטוג ןוא תוטשּפ רעייז ראפ טאהעג ביל שממ ךיא בָאה ייז ןופ ליפ .זַאט

 ,םזימיטּפָא ןוא טייקכעלדניירפ

 -ראפ יד ןעוועג זיא סָאװ ,(ןיטשרעלַאג) עטסָאראטס רעד היעשי 'ר זיא טָא

 שלא טָאה ,ךעלגנִיי עמערָא ָאקווד ןייז ברקמ טגעלפ רע .טייקסטוג ןופ גנורעּפרעק

 א עקַאט לָאמ א ןוא לקעב ןיא ּפינק א רעדָא ,טרָאװ טוג א ייז ראפ טאהעג לָאמ

 ַא ,ןיקדור אנח 'ר זיא טָא .סערדָאי ןפיוה ןצנאג א ךיוא ןבעג טכאנ וצ קיטיירפ

 ןוא ןסיוו ןלָאז "עינראדיסח; ןיא עלא זא ,טלָאװעג טָאה סָאװ ,ףוג-לעב ַא דיי

 ןיא לריט א טימ גנונעפע ןא טכאמעג טָאה ןעמ .ףיקת ַא דַיי א זיא רע זא ,ןליפ

 ,לאירבג 'ר .טפול עשירפ טגנאלראפ טָאה אנח לייוו ,עינרַאדיסח ןֹופ עילעטס רעד

 רענעעזעגנָא ןא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,טָאטש-יײנ ףיוא רעמערקיײלַאקַאב ַא

 טשינ טפול עשירפ ןייק טָאה רע :ןאנח 'ר ןופ ץאזנגעק רעד ןעוועג זיא ,דיסח

 ןופ ןגָאלשעג ןגָארקעג לָאמ ַא בָאה ךיא יוװ ,ךָאנ קנעדעג ךיא ,ןגָארטראפ טנעקעג

 לאירבג ןוא ?לגילפ םעד, טנפעעגפיוא ךיא בָאה לעפאב סאנח ףיוא לייוו ,ןלאירבג

 ,טכאמרַאפ ןייז לָאז סע זא ,טלָאװעג ָאקווד טָאה

 ,רטדירב יירד ,עשטאמ ןוא לשרִיי ,חנ ,ןגיוא עניימ ראפ ,רימ ראפ ןעייטש טָא
 ןיא ןוא םירחוס ןדִיי ןעוועג ןענעז ייז .*סעקלַאװָאק, יד ןפורעג ייז טָאה ןעמ סָאװ
 טוג ַא טימ ןעוועג ברקמ ייז ןבָאה ,ךעלגנִיי עמערָא ,זדנוא .ןשטנעמסקלָאפ עטכע ךות

 וצ גורתא םעד תוכוס ןגָארטוצ יװ ,לטסנידראפ א טימ עקַאט לָאמ א ןוא טרָאװ

 ןוא -- תונמ-חלש רעייז םירוּפ ןגָארטרעדנאנופ רעדָא ,רעזייה יד ןיא םידיסח יד

 ,טגיילרעד טשינ קסע םעד וצ ןבָאה רימ

 ,ןעלשרִיי ייב ,רעדירב יד ןופ םענייא ייב :לַאפ ןכעלרעדנּוװ ַא ךיז יָאמרעד ךיא

 טימ ןעמוקעגנָא זיא ,לשרַיי ,רע ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ זיוה סָאד טנערבעגּפָא טָאה
 ןעזרעד טָאה רע ןעוו .ןטפעשעג ענייז טאהעג טָאה רע ּוװ ,דלַאװ ןופ ןָאטעיַאפ ַא

 עברוה א רָאנ ןבילבראפ זיא טייקשיטאבעלאב רעצנאג רעד טימ זיוה ןייז ןופ זַא
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 א ןפיוק טקישעג טָאה רע .ןרָאװעג טלפייווצראפ טשינ םולשו-סח רע זיא ,שַא

 ַא ,שַא ןקידרעכייר גרַאב םייב טלעטשעגרעדינַא ךיז ןוא ןפנָארב *קָאשטורק;

 טשינ זיא סָאד ."חקל ידו ןתנ 'ד; :ןגירשעגסיוא ןוא טכאמעג רע טָאה הכרב עכיוה

 ןייז ןופ ןעמוקעג זיא סע .קיטש עקסרָאיטקא רעדָא ,דיירפ עטכאמעג ןייק ןעוועג

 םיא טָאה טָאג זַא ,המילש הנומאב טביילגעג טָאה רע .ליפעג ןזעיגילער ןכעלרעניא

 .ןעװעג טרעװ סע זיא רע ןמז לכ טײקשיטַאבעלַאב רעד טימ זיוה סָאד ןבעגעג

 ךורב טָאג לייוו ,ןייז ןידה קידצמ ןעמ ףראד -- ,טרעװו טשינ סָאד רע זיא רעטציא

 ,טוט רע סָאװ טסייו אוה
= 

 -אד טגעלפ סָאװ ,טחוש םעד עבייל יאדווא ןעקנעדעג טיילסדנאל רענעטיב יד

 ןיא זא קידריווקרעמ .רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר םיפסומ לביטש-םידיסח ןיא ןענעוו

 ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא ,עקירעמא ןיא ןיב ךיא סָאװ ,ןרָאי עלא יד ןופ ךשמ

 ךָאד ןוא תוליפת-ילעב עטוג ןוא םינזח ענעדישרַאפ ןענעװַאד םיארונ-םימי ןרעה וצ

 ,קיצראה יוזא ןענעוואד טשינ ןעק רענייק זא ,טגייצרעביא לָאמ עלא ךיא ןיב

 ןזעיגילער ַאזַא ןיא רענעװַאד םעד ןעגנערבניירַא ןוא המשנ יד יוזא ןעמעראוועצ

 ןייק ןצונאב טשינ טגעלפ רע שטָאכ ,ןָאט סָאד טגעלפ טחוש בייל 'ר יװ ,זאטסקע

 ,רעטושּפ א ןעוועג זיא רע .רענעט עכיוה יד ףיוא ןעיירש רעדָא ,ןוגינ ןוװָאברַאקס

 רעד ךיז זומ רוביצ-חילש אזא וצ .המשנ רעלעדייא ןא טימ רעגָאז רעקיצראה

 .ןרעהוצ םלוע לש ונובר
28 
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 ,ילעמעשט ףרָאד ןיא עמשטערק ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,?רעילעמעשט עשזדָאד;
 רע .םיארונ:םימי ףיוא עילימַאפ רעצנאג רעד טימ לטעטש ןיא ןעמוקּפָארא טגעלפ
 א :טרינַאּפמיא טָאה ןעזסיוא ןייז .טרָאװ ןופ ןעניז ןלופ ןיא דיסח א ןעוועג זיא
 ןייז .דרָאב רעטמעקעגסיוא ןייש רעסייוו א טימ ןוא סעציײלּפ עטיירב טימ ,רעכיוה
 הקזח לביטש ןיא טאהעג טָאה רע .ךרַאירטַאּפ ַא ןופ יו ןעוועג זיא ןעזסיוא ץנאג
 םימש ירעש.; ןגָאז גנורעמעד רעקידטנװָא ןיא טגעלפ רע ןעװ ןֹוא הליענ ףיוא
 ןענעפע למיה ןופ ןרעיוט יד זא ,וויטקניטסניא ןליפ םיללּפתמ עלא ןגעלפ -- "חתּפ
 זדנוא טעװ סָאװ ,טאקָאװדא ןטוג א ןבָאה רימ זַא ןוא טעבעג ןייז ראפ ףיוא ךיז
 ,הבוט המיתח א ןטעבסיוא ןפלעה

 יא

 רַאּפ ייווצ ןיא ןענעוואד טגעלפ (רעקעב רעד) שטיוועלעדנעמ ריאמ-לאומש
 ןייז .תוינחור ןצנאג ןיא ןעוועג זיא רע .ןלוקאּפש רָאּפ ייווצ ןגָארט ןוא ןיליפת
 "לביטש, ןיא ןעוו ,הרשע-הנומש ןטימ ןיא זא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא תובהלתה

 טגעלפ ,ןלאפּפָארא עקליּפש א ןרעה טנעקעג טָאה ןעמ זא ,ליטש יוזא ןעוועג זיא

 ,יוזא טנאוו ןיא טנאה רעד טימ ןּפאלק ןבייהנָא ןוא ןעיירשעצ -קידלאוועג ךיז רע
 -עג טשינ ןוא ןעזעג טשינ לקאטקעּפס אזא לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,רעדמערפ ַא זַא
 ,םיללּפתמ-"לביטש, עקידנעטש ,זדנוא ייב רָאנ .ןקערשרעד טנעקעג ךיז טָאה ,טרעה
 ןרזחרעביא סָאד טגעלפ רע לייוו ,גנוניישרעד עכעלטנייוועג א ןעוועג סָאד זיא
 ,גָאט ןדעי

 סָאד ןעמ ףראד סָאװ ראפ ,םולשה-וילע רעטָאפ ןיימ טגערפעג בָאה ךיא ןעוו
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 רימ רע טָאה ,הרשע:הנומש ןטימ ןיא טנַאװ רעד ןיא ןּפַאלק ןוא ןעיירש ױזַא

 הניכש יד טלָאמעד טעזרעד ריאמ-לאומש לייוו ,ראפרעד זיא סָאד זא ,טרעלקרעד

 .תולעּפתה ַאזַא ןיא ןיירַא טייג רע ןוא

 יי

 ַא ןעוועג ךיוא זיא ,*עינרַאדיסח, ןיא שמש ןעוועג זיא סָאװ ,קידצ רעד לקנַאי

 תוסנרּפ עדייב יד ןופ ןוא ירבע ,תיב-ףלא רעדניק טימ ןענרעל טגעלפ רע .דמלמ

 .טאהעג טשינ הסנרּפ ןייק רע טָאה

 יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא רע ?ריא טקנעדעג עקשטָא ּפיט ןלעניגירַא םעד

 ןדעי וצ .רעדניפרעד רעטוג ַא ,ןָאסידע רענעטיב רעד ןעוועג זיא רע .םידיסח

 א ןעוועג זיא סָאװ ,ךאז א ןטיירגוצ "עינראדיסח;, ןיא רע טגעלפ הרות-תחמש

 ןפיוא ריּפַאֹּפ ןטרילָאק ןופ דָאר עקידנעיירד א ןכאמ טגעלפ רע .שודיח רעסיורג

 .ןעיירד דָאר יד ךיז טגעלפ ןענערב טגעלפ ּפמָאל רעד יוװ גנאל יוזא ןוא ּפמָאלצילב

 רעד טימ שריה ַא טלָאמעגסיוא ןעוועג זיא דָאר רענעריּפאּפ רעד ןופ טייז ןייא ףיוא

 :טפירשפיוא רעד טימ בייל א -- רעטייווצ רעד ףיוא ןוא *יבצכ ץר, טפירשפיוא

 "יואב רובגע

 עלא ןעיירשוצרעביא ןעימאב ךיז טגעלפ סָאװ ,בצק רעד םייח זיא טָא ןוא

 רע זיא רעגניז רעסיורג ןייק רעבָא ,תודועס-םולש וצ תבש ןעגניז םייב םידיסח

 רעטיול ןעוועג זיא סָאװ ,דיסח א ןסעזעג זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןעוועג טשינ

 -טָאג ןיימ ןעוועג זיא סָאד .רענעטלאהעגקירוצ ןוא רענעגָאלשרעד א רעבָא ,הניגנ

 רע .וצרעד ןאמערָא רעסיורג א ןוא דַיי רעקנארק א ,דוד השמ ,רעטָאפ רעקילעז

 .ךיז ראפ יו ,טייהרעליטש רעבָא ,ןעגניזטימ טגעלפ

 טַאוירּפ בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,דמלמ רעד לאיחי ןעוועג זיא דיסח רעסייה ַא

 -שדקה ןיא עלעקזייה ןיילק א ןיא טניווװעג טָאה רע .טכאנ עדעי ָארמג טנרעלעג

 יב ךימ רע טָאה טנרעלעג .,ּפָאק ןפיוא יװ ןגעלעג זיא רדח ןופ עילעטס יד ,לסעג

 ּפמָאל ןימ ַא רַאפ סָאװ טקנעדעג ריא ביוא ,לקינערוק םענרעכעלב ַא ןופ ןייש םעד

 .ןעוועג זיא סָאד

4 

 לָאמ ןייא ןעטיב ןייק ןעמוק טגעלפ ,ל"צז עקלאומש 'ר ,יבר רעמינָאלס רעד

 קנעדעג ךיא .םידיסח יד ייב בוט-םוי רעסיורג ַא ןעוועג זיא טלָאמעד .רָאי ןיא

 -אד ןכָאנ תבש ןוא טכאנ וצ קיטיירפ ןעװארּפ טגעלפ רע סָאװ *ןשיט, יד ךָאנ

 ךורב-חנ ייב "שיט. םעד ןעװארּפ ןעמ טגעלפ לָאמ לייט ."עינראדיסח; ןיא ןענעוו

 .סאגטּפיוה רעד ףיוא זיוה ןייש א טימ ,תיב-לעב ַא דִיי ַא ןוא דיסח א ,רעפיילש

 יד טימ ןעמַאזוצ םינוגינ ענעדישרַאפ ןעגניז ןוא "הרות, ןגָאז טגעלפ יבר רעד

 ,םידיסח

 רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ שיט םייב ןציז ןגעלפ לארשי רעדורב ןיימ ןוא ךיא

 א ןיא טגעלפ יבר רעד ןעוו ,רעדניק עטסכעלקילג יד ןייז ןגעלפ רימ ןוא רעטָאפ

 רימ ."ןוגינ ַא ןגָאז, ןלָאז ,ךעלגנַיי סעשזדָאד השמ ,רימ זַא ,ןסייה ןָאט ןקיטומטוג

 ערעזדנוא ףיוא ןעגניז ןבייהנָא ךיילג עקַאט ןוא ןטעב ןזָאל טשינ גנאל ךיז ןגעלפ
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 יד טימ ןעמאזוצ יבר רעד טגעלפ םעד ךָאנ דלאב ןוא ךעלכעלוק עשרעדניק

 ןװַאקישט ַא ךיז ןָאמרעד ךיא .זדנוא טימ ןעמַאזוצ ןעגניז ,ןטלַאהרעטנוא םידיסח

 טָאה יבר רעד ןעוו ,טכאנ וצ קיטיירפ א םענייא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,לאפ

 .רעסייה א ןוא רעקידרעמוז א ןעוועג זיא טנוװָא רעד .לביטש ןיא *שיט; טעװַארּפעג

 טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סע .ןפָא ןעוועג ןענעז *עינראדיסח; ןופ רעטצנעפ עלא

 לסיב א ןעוועג זיא טנגוי יד ןוא דנאלסור ןיא גנוגעוואב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 ייב ,ןסיורד ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב ."טרעלקעגפיוא,

 יד ןופ ןובשח ןפיוא טעמכחעג ךיז ןבָאה ייז ןופ עכעלטע ןוא ,רעטצנעפ ענעּפָא יד

 ןופ קעווא טייג ,תופוצח/, :שיט ןופ יירשעג א ןבעגעג טָאה ןיקטור אנח 'ר .םידיסח

 ןבָאה סעטאמש עסאנ ןוא טנגוי הרבח יד טכארבעגפיוא טָאה סָאד !"רעטצנעפ יד

 ןבָאה םידיסח ךס ַא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ..רעטצנעפ יד ךרוד ןעִילּפ ןביוהעגנָא

 טָאה ןעמ תמחמ סנטשרע .סָארדראפ ראפ ןפָאלשניא טנעקעג טשינ טכאנ ענעי

 יד זיא טקנוּפדנַאטש רעייז ןופ לייוו --- סנטייווצ ןוא "שיט, סניבר םעד טרעטשעצ

 ..ןגעו עטכעלש ףיוא קעווא טנגוי

 טינ שטָאכ ,ןייז חמשמ ךיז לטעטש עצנאג סָאד טגעלפ הנותח א ייב ןעטיב ןיא

 ראפ קיטיירפ ןעמוקרָאפ לייטנטסרעמ ןגעלפ תוּפוח יד .ןדאלעגנייא ןייז ןגעלפ עלַא

 ןיא עילעּפאק א טאהעג טָאה (יקסװוָאבלָאק) רעמזעלק רעד לשרִיי .ןשטנעב-טכיל

 סָאװ ,בייל-עשטיא רעטָאפ ןייז ,ןײלַא םיא ץוח ַא ,טליּפשעג ןבָאה סע רעכלעוו

 רעד ףיוא טליּפשעג טָאה סָאװ ,דוד-השמ רעטָאפ ןיימ ,לדיפ עטייווצ טליּפשעג טָאה

 דַיי ַא ,(ןייטשּפירּפ) רערעש רעד עקטָאמ ,ןחדב רעד ןעוועג ךיוא זיא ןוא ערודנאב

 ןוא ,לקייּפ ןפיוא טּפַאלקעג טָאה סָאװ ,תוכרב קינייו ןוא תוכאלמ טרעדנוה טימ

 ןעו .(טענראלק) עבורט רעד ףיוא טליּפשעג טָאה סָאװ ,שטַאבורט רעד עקיורּפ

 טנעקעג טשינ תונותח ןייק ףיוא רעמ טָאה ןוא ןרָאװעג קנארק זיא רעטָאפ ןיימ

 ,לקייּפ ןפיוא ןעלקייּפ געלפ ךיא ןוא ערודנאב יד ןעמונעגרעביא עקטָאמ טָאה ןליּפש

 רעדורב ןיימ זיא ,ןברָאטשעג זיא בייל-עשטיא יװ םעדכָאנ ,רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא

 ,לדיפ ןטייווצ םעד ןליּפש וצ עילעּפַאק רעד ןיא ןיירא לארשי

 -ּפִא ןייג עילעּפאק יד טגעלפ ,הּפוח רעד ןופ גָאט ןיא ,ירפ רעד ןיא קיטיירפ

 יד ןגעלפ טכַאנ ּרַאֹפ .םינתוחמ יד ןופ רעזייה יד ןיא "ןגרָאמ ןטוג, ַא ןליּפש

 סהלכ רעד ןופ זיוה ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז טסעג ענעדאלעגנייא יד טימ םינתוחמ

 םעד .ןליבצנאמ יד ראפ *ןפנָארב ןוא ךעקעל, א ןעמוקרָאפ טגעלפ סע ּוװ ,ןרעטלעש

 טרָאטעג טשינ טָאה רע לייוו ,רעמיצ ןרעדנוזאב א ןיא ןריפניירַא ןעמ טגעלפ ןתח

 -וצ טימ ןעמונראפ ןייז ןגעלפ ןעיורפ ערעטלע יד .הּפוח רעד וצ זיב הלכ יד ןעז

 ךעלדיימ יד .ריא ראפ לצנעט:-הוצמ א ןצנאט ןוא הּפוח רעד וצ הלכ יד ןטיירג

 ,םירוחב טימ טשינ הלילחו-סח רעבָא ,ץנעט ערעדנא ןוא לירדאק א ןצנאט ןגעלפ

 טימ) .טייצ רענעי ןיא ?לארָאמ, רענעמונעגנָא רעד ןגעק ןעוועג זיא סָאד םערָאװ

 טימ ןצנאט ןגעלפ םירוחב ןוא ,רעכאווש ןרָאװעג לארָאמ יד זיא ,רעטעּפש ןרָאי

 ןוא ןתח םעד רעירפ ,הּפוח רעד וצ הלכ-ןתח ןריפ ןעמ טגעלפ םעד ךָאנ (...ךעלדיימ

 ןתח רעד ייז ךָאנ ןוא רעמזעלק עילעּפאק יד ןייג טגעלפ סיורָאפ .הלכ יד ךָאנרעד
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 עצנאג סָאד --- ייז רעטניה ,םינתוחמ ןוא סרעריפרעטנוא יד טימ ,(הלכ יד רעדָא)

 ךעלעטכיל עטרילָאק עקידנענערב ןגָארט טגעלפ ןעמ ...טייק ןוא דניק טימ לטעטש

 ןעמוקרָאפ טגעלפ הּפוח יד ,לזמ ןקיטכיל א ןבָאה ןלָאז הלכ-ןתח ידכ ,טנעה יד ןיא

 טגעלפ םינּפ -תרדה ןייז טימ ,עקתותמ 'ר בר רעטלַא רעד ּוװ ,ףיוה-לוש ןפיוא

 ןבייהנָא טשרע ךיז טגעלפ ,הלדבה ךָאנ טכַאנ וצ תבש .,ןישודקו-הּפוח ןבעג

 ערעשטעוויהּפוח רעד ייב .גָאט ראפ זיב ןצנאט טגעלפ ןעמ ןוא הנותח עקיטכיר יד

 ךיוא ןגעלפ סע .."טרעצנָאקע השעמ ,ןכאז עטצנרע ןליּפש רעמזעלק יד ןגעלפ

 ןתח רעד ביוא ןוא הרות ןגָאז טגעלפ בר רעד .םיררושמ יד טימ ןזח רעד ןעגניז

 ןעמ טגעלפ ךָאנרעד ,לוּפלּפ א ןגָאז ךיוא רע טגעלפ ,רענרעלליווו א ןעוועג זיא

 ערעדנא ןוא טלעג טימ ןרעײטשַאב ךיז ןגעלפ עקינייא ."קנאשעג-השרד, ןפורסיוא

 ,קלָאפ-רָאּפ םעיינ ןרַאפ םיצפח ענעדיישרַאפ ןבעג ןגעלפ
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 -לרעב ןעוועג זיא ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמב לטעטש ןופ ןַאמ-תורבק רעד

 םיא ייב זיא ץלא זא ,"עיסעּפָארּפ , ןייז ןיא טנוואהאב יוזא ןעוועג זיא רע .לווייפ

 ,תובא-רבק ףיוא ןעמוק טגעלפ םלוע ןעוו .קלָאט ַא טימ ןוא ךעלטקניּפ ןעגנַאגעגוצ

 סָאװ ,ןעקטש ןסיורג ןטימ ןזייוונָא ךיילג רע טגעלפ ,לולא שדוח ןיא טּפיױוה רעביא

 ןדעי טסּוװעג טָאה רע .רעדנוזַאב רבק ןדעי ףיוא ,ןטלַאהעג קידנעטש טָאה רע

 -רעטלע ןוא סעדייז ןופ וליפא רָאנ ,ןרעטלע ןופ רָאנ טשינ ,קיניײיװסיױוא ףיוא רבק

 | .סעדייז
 טימ לטעטש ןופ םיתב-ילעב עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא אשידק-הרבח יד

 ךיוא ןבָאה ןוא תויוול יד וצ תונכה יד ןכַאמ ןגעלפ ייז .שארב רעילַאמ םעד עשטיא

 ןוא היוול ַא ןטסָאק טפרַאדַאב ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנולָאצּפָא יד ןגעוו ןגָאז וצ טַאהעג

 ייב .רשוי טימ ןעלדנאה ןגעלפ ייז זא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד געמ סע ןוא .עקרק יד

 .טלעג ןייק ןעמענ טשינ ללכב רעדָא ,סעמוס עקיטשינ ןעמענ ייז ןגעלפ עמערָא

 יז ןעוו ,טדער רעוו טנייה .זירּפ ןטוג א ןלָאצאב עכעלגעמראפ יד ןגעלפ ראפרעד

 ןוא ןבעל םייב ןצמק רעסיורג א ןעוועג זיא סָאװ ,דָיי ןכייר א ןּפאטרעד ןגעלפ

 ןלָאצאב ןפראד ןיוש עילימאפ יד טגעלפ ,הקדצ ןייק ןבעגעג טשינ לָאמ ןייק טָאה

 א ןטלאהּפָא ןוא הדועס ַא ןכאמ אשידק-הרבח יד טגעלפ ולסכ ו"ט .םילפכ-לפכ

 / ,הפיסא עכעלרעי

 שי

 ןגעלפ ןיהַא .עיצוטיטסניא עשלהק עקיטכיוו ַא ןעוועג ךיוא זיא שדקה רעד

 םעד ."הינסכא;, רעייז ןעוועג זיא טרָאד ןוא טייל-עמערָא עקידנרָאפכרוד ןעמוק

 ןעוועג טייוו זיא יז ןוא הינסכא ענעביוהעג אזא ןעוועג טשינ סע זיא ,טגָאזעג תמא

 ןייק ךָאד רע טלָאװ ,ןייר ןעוועג טלָאװ שדקה רעד ןעוו רעבָא ,ןייר ןייז וצ ןופ

 שדקה רעד .טשינרָאג יו רעסעב ןעוועג טרָאפ זיא סע רָאנ .ןעוועג טשינ שדקה

 לקנאי טניווװעג טָאה ייז ןופ עכעלטע ןיא ןוא ןרעמיצ עכעלטע ןופ ןענַאטשאב זיא

 קיצניװ רעייז ָאלימב ןיוש זיא ,החּפשמ רעשּפיה ץנאג א טימ רערעק-ןעמיוק רעד

 ןעטיב וייק ןעמוקּפָארַא ןגעלפ סָאװ ,טייל-עמערָא עדמערפ ראפ ןבילבראפ ץאלּפ
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 ןדַיי ערעטלע סָאװ ,השעמ א רימ ךיז טנָאמרעד אחרוא-בגא ,סעילימאפ עצנאג טימ

 לָאמ ַא זיא'ס .שרדמה:תיב ןסיורג ןיא בירעמ ןוא החנמ ןשיוװצ ןלייצרעד ןגעלפ

 טאהעג טָאה סָאװ ,רעטכָאט ַא טימ טײל-עמערָא עילימאפ א שדקה ןיא ןעמוקעגנָא

 םתס ןוא םייבר ,םינבר ךס ַא וצ ןרָאפעגסיוא ןענעז ייז .ןלצל-אנמחר "לוגלג, ַא

 'ר וצ ןעמוקעג ייז ןענעז .ןפלעה טנעקעג טשינ ריא טָאה רענייק .ןוא *ןדִיי עטוג;

 -סױרַא לָאז רע זַא ,ןעטיב ןיא בר טלָאמעד ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,ל"צז ןעליכדרמ

 סױרַא לָאז רע ,"לוגלג, ןטימ ןלענק ןעמונעג טָאה בר רעד ."לוגלג, םעד ןביירטי

 ןוא ןטוג טימ טוװורּפעג רע טָאה םדוק .רעגניפ םעניילק ריא ךרוד לדיימ םעד ןופ

 םעד ,םיא טָאה רע .ןזייב טימ ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד זַא

 טָאה לוגלג רעד ןוא ...ןײגסױרַא ךיילג לָאז רע זא ,םוטאמיטלוא ןא ןבעגעג ,"לוגלג,

 ,רעגניפ ןטסנעלק ריא ךרוד דיומ רעד ןופ סױרַא זיא ןוא ןקָארשרעד עקַאט ךיז

 ןזיב ךָאנ רָאלק טשינ רימ ראפ זיא ,רעגניפ ןטסנעלק ןכרוד דארג סָאװ ראפ

 טכוד רימ םערָאװ ,שדקה םוצ טסאּפעגוצ ךיז טָאה לסעג-שדקה סָאד ,גָאט ןקיטנייה:

 ,לסעג םענעי ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא לטעטש ןצנאג ןופ עטָאלב יד זא ,ךיז
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 רעזדנוא ןטימעגסיוא טשינ ןטניוװ ערענָאיצולָאװער יד ןבָאה 1905 רָאי ןיא

 -ערָא רעד ןוא עכעלגעמראפ יד ןשיװצ טריטסיזקע טָאה סָאװ ,הציחמ יד .לטעטש

 וצ ןביוהעגנָא טָאה טנגוי יד .ןלַאפוצנייא זייווכעלסיב ןביוהעגנא טָאה ,טנגוי רעמ

 ךיז טגאוועג ןבָאה םירוחב עשיטאבעלאב .סעיצידארט ןוא םיגהנמ עטלא ןכערב

 -אבעלאב טימ ןריצאּפש וצ --- םירוחב עמערָא ןוא ,ךעלדיימ עמערָא טימ ןרבח וצ

 ןוא ,סוחָי ַא ןרָאװעג לָאמ א טימ זיא רעירַאטעלָארּפ א ןייז וצ .רעטכעט עשיט

 ןענעז טייצ רענעי וצ .ךאפ א ןענרעל ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה רעדניק עשיטאבעלַאב

 ןענעז ערעדנַא תעב ,קירבאפ-רעדעל רעד ןיא סרעבראג ןרָאװעג םירוחב ליפ

 טעברַאעגסיוא טָאה סָאװ ,קירבאפ סלקניפראג .ש ןיא רעבעוו יו ןטעברַא קעװַא

 טנגוי יד טגעלפ טעברַא רעד ךָאנ .ןעלקיטרא-יירעבעוו ערעדנא ןוא סערדלָאק

 ןסָאג יד ןיא ןריצאּפש ןײגסױרַא ןוא רעדיילק עקידתבש יד ןָאטנָא ,ןשַאװמורַא ךיז

 -ףערטפיונוצ ראפ טמיטשאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,"סעשזריב, ענעדישראפ רעביא

 ענעדיישראפ ןגעוו סעיסוקסיד ןיא ןזָאלניירא ךיז טגעלפ גראווגנוי הרבח .רעצעלּפ

 ,ןטארקָאמעד-לאיצָאס ,ןטסידנוב טגָאמראפ ןבָאה רימ .סעיגָאלָאעדיא ןוא ?ןעמזיא,

 סעטאבעד עסייה .ןטסילאירָאטירעט ןטסילאיצָאס ןוא ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס

 -עג עלא ךיז ןבָאה טקנוּפ ןייא ףיוא רָאנ ,סעּפורג עלא ןשיווצ ןעגנאגעגנָא ןענעז

 םעד ײלָאקינ ןופ *עיװַאשזרעידָאמַאס, יד ןצריטש לכ-םדוק ףרַאד ןעמ זַא ,טייקינייא

 ,קילבוּפער עיירפ א דנַאלסור ןיא ןדנירג ןוא ןטייווצ

 ןופ ןטַאטשרַאװ ןוא ןקירבַאפ יד .בוט-םוי ַא ןרָאװעג זיא יימ רעטשרע רעד

 ןזָאלסױרַא ךיז טגעלפ טנגוי ןוא טכאמעגוצ ןעוועג גָאט םענעי ןיא ןענעז לטעטש

 יד זַא ,ןזייב טימ ךיוא לָאמ ַא ןוא ןטוג טימ ןבעג גנוטכא ןוא ןסַאג יד רעביא

 זא ,ךיז טייטשראפ .בוט-םוי םעד דיבכל טכאמעגוצ ןייז ןלָאז לטעטש ןופ ןעמָארק

 -קאפ ןענַאטשַאב בייהנָא ןיא זיא ןדייב ייז ןופ סָאװ ,קינדַארוא ןוא ווַאטסירּפ רעד

 ,ףשטנעמ ענעמונראפ/; ןרָאװעג ןענעז ,לטעטש ןיא טכאמ:יײצילָאּפ עצנאג יד שיט
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 -עג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןטנאיצילָאּפ עקינייא ךָאנ ןעמוקעגוצ רעהכאנ ןענעז יי וצ

 ."סעקינשזַארטס, ןפור

 טגעלפ ןעמ ּוװ ,סעקדוב ןסקאוועגסיוא לטעטש ןיא ןענעז טייצ רענעי וצ

 -רעד ךיז טגעלפ טנגוי יד .דאלָאקָאש ןוא ןטקעפנָאק ,רעסַאװ-עדָאס ןפיוקראפ

 .ןעיײרעשַאנ ערעדנַא ןוא סַאװק ,רעסַאװ-עדָאס טימ טייצרעמוז ןקיווק

 ןטימ ןעמַאזוצ ןוא םינָאלס ןופ יײצילָאּפ ןעמוקּפָארא טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןוא (ןעגנוכוזרעטנוא-זיוה) *סעקסיבָא; ןכאמ קינדַארוא ןוא ווַאטסירּפ ןקידלטעטש

 -ולָאװער יד .לטעטש סָאד ןעלסיירטפיוא ןגעלפ סָאװ ,ןטסערַא ןכאמ טגעלפ ןעמ

 -סנָאק ענעדיישראפ ןיא ןעגנולמאזראפ עמייהעג טנדרָאעגנייא טָאה טנגוי ערענָאיצ

 טימ רָאנ טנעקעג ןעמ טָאה גנולמַאזרַאפ ַאזַא ףיוא ןעמוקניירא .רעצעלּפ עוויטאריפ

 טָאה סע .ןשטנעמ ענעגייא ןענעז סע זא ,רעכיז ןייז וצ ידכ ,"לָארַאּפ , ןסיוועג ַא

 -תיב ןסיורג ןיא ןרָאװעג ןטלאהעגּפָא ךיוא ןענעז ןעגנולמאוראפ יד זא ,ןפָארטעג

 ןופ רָאטאטיגא ןַא ןעוו ,טייצ-רעטניוו רקיע רעד ןריסאּפ טגעלפ סָאד .שרדמה

 -דנעטשראפ .לטעטש ןיא ןעמוקּפָארא טגעלפ טָאטש רעדנא ןא ןופ רעדָא םינָאלס

 טשינ המכסה רעייז םעד וצ ןבָאה שרדמה-תיב ןסיורג ןופ םיתב-ילעב יד זא ,ךעל

 ןופ טייצ רעד ףיוא ןרעוו "טריזיווקער, טושּפ טגעלפ שרדמה:תיב רעד ןוא ןבעגעג

 .ןעגנולמאזרַאפ יד

 ןגעוו טסעפינאמ ןטמיראב םעד ןבעגעגסױרַא טָאה גנוריגער עשיראצ יד ןעוו

 סע .החמשו ןושש ןרָאװעג טנגוי רעד ןשיוצ לטעטש ןיא זיא ,עיצוטיטסנַאק רעד

 -יטסנָאק רעד טימ ןדירפוצ ןייז ןעמ לָאז יצ עטאבעד א ןביוהעגנָא דלאב ךיז טָאה

 ךָאנ טָאה ןעמ רעדייא ןוא ...קילבוּפער ַא ןרעדָאפ ךיילג לָאז ןעמ רעדָא ,עיצוט

 טָאה גנוריגער יד זא ,תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז ,סולשאב א ֹוצ ןעמוק וצ ןזיוװַאב

 .עיצולָאװער יד ןקירדרעטנוא ןעמונעג טָאה יז ןוא קסע ןצנאג ןפיוא הטרח ןיוש

 טָאה יניבל יניב ןוא .ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז סע

 -אב טָאה סָאװ ,םָארגָאּפ א ףיוא ןטכיר וצ ןעטיב ןיא ךיוא ןביױהעגנָא ךיז ןעמ

 ןעמוק םִיױג יד ןעוו ,(עקיָאנרעשט) ,גָאט-קראמ ןסיוועג א ןיא ןעמוקרָאפ טפראד

 .טנגוי רעד ןופ ץושבלעז א טריזינַאגרָא דלאב טָאה ןעמ .רעפרעד יד ןופ ןרָאפ וצ

 ןעמ טָאה ץושבלעז רעזדנוא וצ זא ,לטעטש ןיא טסעומשעג ןאד ךיוא טָאה ןעמ

 ,(םילכ ערעדנַא ןוא ןרעװלָאװער טימ םירוחב 25) םינָאלס ןופ ףליה טכַארבעגּפָארַא

 א ןלעטש וצ טיירגעג ךיז גָאט-קראמ םעד ראפ טכאנ עצנאג יד טָאה טנגוי יד

 יד זיא רָאי ןטפניפ ןכָאנ .קַיור רעבירא גָאט רעד זיא קילג םוצ רָאנ ,דנַאטשרעדיװ

 ןא ןביהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא גנומיטש רעקידשואי א ןיא ןלאפעגניירא טנגוי

 ךָארבסיױא ןזיב ןטלאהעגנָא טָאה סָאװ ,עניטנעגרַא ןוא עקירעמא ןייק עיצארגימע

 ,1914 רָאי ןיא המח':נ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 !עלעט יטש ןיימ ןעטיב ,ןעטיב

 ,טנגוי רעלאעדיא ןייד ןופ ,ריד ןופ טכאמעג ןלאבינאק עשטייד יד ןבָאה סָאװ

 הר ערעייט עקידװעליּפש ענייד ןופ ,םינקז עכעלרע ןוא עמורפ ענייד ןופ

 !עלעטעטש ןיימ ,ןעטיב ,ןעטיב

 "גּוושרַאפ ,רענייש ַא זיולב וטסיב יצ רעדָא ,רַאװ רעד ףיוא .עקַאט וטסיב

 ?םולח רענעד
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 ,"רענעמשַא, רעד יוװ טנַאקַאב
 "רעמינָאלס, ןוא "רענעטיב,

 זיא רעמינָאלס עליכדרמ 'ר

 -ַאב ,טַאלבנעזָאר-לעצייוו עליכדרמ 'ר

 ןעמָאנ ןרעטנוא טלעו רעד רעביא טסּוװ

 'ר} רעדָא ,"רעמינָאלס עליכדרמ בר;

 רענייא ןעוועג זיא ,"רענעמעשָא עליכדרמ

 -צעל ןופ םינואג עטסמענרָאפ יד ןופ

 ,רוד ןט

 -יא הכלה ןופ דלעפ ןפיוא טָאה רע

 -אש טימ רפס ןטקורדעג ַא טזָאלעגרעב

 ,ןטּפירקסונַאמ ךיוא ןוא ,תובושתו-תול

 ַא יו טייקכיוה ןייז ףיוא ןגייצ עכלעוו

 .ןואג-טלעוו

 -ּפָא ןעוועג זיא תונואג ןייז תעב רעבָא

 םינבר ךרוד רָאנ טלעוו רעד ןיא טצַאשעג

 ַא יו ,אפוג רע זיא ,םימכח-ידימלת ןוא

 ענעטלעז ערעדנַא ענייז בילוצ ,שטנעמ

 עסיורג ענייז טימ ,תודימ ןוא ןטפַאשנגייא

 ןופ טלעװקעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,תולעמ

 גנורירַאב ןיא טייקכעלנעזרעּפ רעכיוה ןייז

 ןכעלגעטיגָאט םעד טימ גנוִיצַאב ןוא

 ןופ רענייא סלַא טנַאקַאב ןעוועג ,ןשטנעמ

 ,רוד ןייז ןיא עטסנטלעז יד

 ןרעביא .תפומ-לעב ַא יװ טמירַאב ןעוועג

 ןעמָאנ ןייז ךיז טָאה ןצענערג רעביא טייוו ןוא םוחת ןשידִיי ןקילָאמַא ןצנַאג

 זומ גָאװצ רעדָא הכרב ַא סנעמעוו ,רעקילייה ַא יו ליומ וצ ליומ ןופ ןגָארטעג

 .טוג סיוא קידנעטש ךיז טזָאל ,טַאר ַא ,הצע ןַא סנעמעוו ןוא ,ןרעוװו םיוקמ

 ןוא ךעלהשעמ רעטרעדנוה יד ןענעז טייקעװַאקעשט ןוא רעדנּוװ טימ לופ

 סנייז ןופ טפַארק רעד טימ :ןזיװַאב טָאה רע סָאװ ,םיתפומ יד ןגעוו סעטכישעג

 ןענעז ייז ןופ ליפ זַא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןקריוו ןֹוא ןלייה וצ טרָאװ ַא

 ןוא םיסינ ענעי וצ טייקכעלנע ןַא ןגָארט םיתפומ ליפ .טרעסערגרַאפ ,קידהמזוג
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 -ידרעב קחצי יול יבר ,בוט-םשילעב ןגעוו טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,רעדנּוװו

 .םייבר עשידיסח עסיורג ערעדנַא ןוא רעוועשט

 ןבירשרַאפ טרעוו םיתפומ ענעי ןופ לייט ַא סָאװ טקַאפ רעד עקַאט רעבַא

 .טייקסיורג ןייז ןגעוו ףירגַאב ַא טיג ןעמָאנ ןייז ףיוא

 ,םענייא ףיוא ןעיײרשנָא טגעלפ עליכדרמ בר ןעוו ןטקַאפ ןעוועג ןענעז סע

 .גיוא ןַא טימ דנַאנַאכָאנ ןעלטניּפ וצ טייהניווװעג ןייז ןסעגרַאפ רענעי טגעלפ

 ;ךײלג ןזײרּפש  ןייגסױרַא םייב ןגעלֿפ ,עקידנעקניה קידנעײגנײרַא ,ערעדנַא

 .ןרָאװעג רָאלק ןענעז םיעגושמ עבלַאה

 -רעד טזָאלעג טכייל ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,םיתפומ ןעוועג עקַאט ןענעז סָאד

 טייקכעלנעזרעּפ עקיטכיל ןייז סָאװ סולפנייא ןרעייהעגמוא םעד ךרוד ןרעלק

 .ןןשטנעמ יד ףיוא טַאהעג טָאה

 ,ו"צקת -- ערעדנַא טיול) ז"צקת רָאי ןיא עליכדרמ 'ר זיא ןרָאװעג ןריובעג

 זיא רעטָאפ ןייז .עינרעבוג רענדָארג ,עילָאּפָאטנַא לטעטש ןיא (ד"צקת רעדָא

 -ןעילימַאּפ רעטשרע סעליכדרמ 'ר ךיז טמענ ןופרעד ןוא רענלימ ַא ןעוועג

 .ל ע צ'י װ  ןעמַאנ
 ןוא ןטייקיעפ ענעטלעז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה זייוודניק ךָאנ

 ןענרעל טקישעג םיא טָאה ,דַָיי רעכעלרע רעטושּפ ַא ,רעטָאפ ןייז .תודימ עטוג

 .םיקסוּפ ןוא ס"ש ןיאייקב ַא ןעמוקעג טרָאד ןופ זיא רע ןוא ! ,תובישי ןיא

 ןיא רעגיטש רעד יוװ ,םיא טָאה ,רָאי ןצרעפ ןעװעג טלַא זיא רע ןעוו

 ,לטעטש ןיא תיבה-לעב רעכייר ַא םעדייא ןַא רַאפ טּפַאכעגסױא ,טייצ רענעי

 -יכדרמ'ר טָאה ,הסנרּפ תגאד ןָא ,טציא טשרע ."טסעק, ףיוא ןעמונעג םיא' טָאה

 תובישי ןיִא קעװַא טרָאפ רע .ןערב רעמ טימ ןענרעל םוצ טעמדיוועג ךיז על

 .הרותב לודג ַא יו טמירַאב טרעוװ ןוא *שורּפ , ַא יו

 -לעב רעכעלטנייועג ַא טרעװ ,עילָאּפָאטנַא ןיא קירוצ טמוק עליכדרמ 'ר
 .תונברה אסכ רעייז ןָא םיא ןטָאב טעטש עטייוו'ןוא עקימורַא שטָאכ ,תיבה

 תפומ-לעב רעטמירַאב-טלעװ רעד בר ןעוועג טלָאמעד זיא עילָאּפָאטנַא ןיא

 עליכדרמ 'ר .טלעװ רעד רָאג ןופ ןרָאפ טגעלפ ןעמ ןעמעוו וצ ,לאכימ-סחנּפ 'ר

 ןוא ,תונבר ןופ םינינע ןיא םיא טפלעה ,טנַאה עטשרע סלאכימ-סחנּפ 'ר  טרעוו

 ,םישעמ ענייז ןופ ךיז טנרעל

 םעד וצ סיוטש ןטשרע םעד ןבעגעג םיא סע טָאה ,לאכימ-סחנּפ 'ר ,רע

 טימ ,הכרב ַא טימ עכעלקילגמוא ןפלעה וצ דסח-תלימג ַא זיא סע זַא ,קנַאדעג

 םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ בוח ַא זיא סע זַא ןוא ,גנוקיטומרעד ןוא דייר עטוג

 -מוא ןַא ןרעגנירגרַאפ וצ ןוטפיוא סָאװטע ןעק ןעמ זַא טליפ ןעמ ביוא .,ךָאי

 ,ןכעלקילג

 רעמ ךיז ןעק רע ןוא ,ןסקַאװ וצ לייוורעד ןָא טביוה ןעמָאנ סעליכדרמ 'ר

 טעטש ןופ' םיתבה-לעב םיא וצ ּפָארַא ןעמוק סע .ןעיירדסיוא טשינ תונבר ןופ

 ןעק תונבר-אסכ ַא ףויא קידנציז זַא ,ןָא ןביג ןוא םיא ןטעב ,ךעלטעטש ןוא

 רעבָא ,ןייא טמיטש עליכדרמ 'ר .תודהיה-קוזיח ןוא הרות: רַאפ ןוטפיוא ליפ רע

 .ןזָאלסױרַא טשינ םיא ליוו עילָאּפָאטנַא
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 ןוא עילָאּפָאטנַא ןייק טכַאנייב םיתב-ילעב רענעטיב ןעמוק ל"רת רָאי ןיא

 םיא ןעגנערב ,טָאטש ןופ הבנגב סױרַא םיא ןעמענ ,ןעליכדרמ 'ר :?ןּפענדיק;

 .ארתאד-ארמ רַאפ םיא ןרעלקרעד ןוא ,ןעטיב ןיא דַארַאּפ סיורג טימ

 ןָא ןיוש ךיז ןבייה רע .םסרופמ רעמ ךָאנ עליכדרמ 'ר טרעוו בר ַא יו

 וצ ןָא טבייה ןעמ ןוא סעטכישעג עכעלרעדנּוװ ,סעדנעגעל םיא םורַא ןגָארט

 .תוכרב ךָאנ םיא וצ ןרָאפ

 וצ ןוטעג טָאה ןעטיב סָאװ רעבָא .ןעליכדרמ 'ר טימ ץלָאטש זיא ןעטיב

 -וקעגּפָארַא ןענעז ץילערַאק לטעטש ןופ .ריא וצ ןוטעג ןעמ טָאה עילָאּפָאטנַא

 -פױרַא ,ןגָאװ ַא ןיא טנַאּפשעגניא ךיז דרעפ טָאטשנָא ןיילַא ,םיתב-ילעב ןעמ

 ןףעטיב ןופ ןעמונעגקעװַא םיא טלַאװעג טימ ױזַא ןוא ,ןעליכדרמ 'ר טצעזעג

 זיא ענעמשא .גנַאל טשינ עליכדרמ 'ר ךיז טלַאה ץילעראק ןיא ךיוא רעבָא

 -עּפש רָאי עכעלטע טימ .ארתאד ארמ טרָאד טרעוװ עליכדרמ בר ןוא ,רעסערג

 טרעוװ ,רעּפולש ףסוי 'ר ןואג רעד ןרָאװעג רטפנ זיא םינָאלס ןיא ןעוו ,רעט

 ןייז זיב בר רעמינָאלס טביילברַאפ רע ןוא ןיהַא טכַארבעג דובכ סיורג טימ רע

 ,הריטּפ

 םינָאלס ןייק טכַארבעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד טָאה עליכדרמ 'ר

 ףיוא ןרעפטנע טימ ןעמונרַאפ זיא רע שטָאכ .ןריפוצסיוא טקיסעלכַאנרַאפ טשינ

 זַא טעז רע .ןכַאזטָאטש ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ףיוא טייצ רע טניפעג ,תושקב

 טיהעגּפָא גנערטש לָאז תבש זַא ןוא ןעלקיװטנַא ךיז לָאז הבישי רעמינָאלס יד

 .ןרעוו

 'ר רעטלַא רעד יו תבש ןדעי ןעז וצ דליב שיטעטַאּפ ַא ןעוועג זיא סע

 רענעדייז רעגנַאל רעד ןיא ,ּפָאק ןפיוא למיירטש םענערָאה רעד טימ ,עליכדרמ
 -יא שמש ןופ טײלגַאב ,ןַאמ רעגנוי ַא רָאג יו לענש ,לענש טזײרּפש ,עטָאּפַאק

 ןפָא טשינ ץעגרע זיא יצ ןטייז עלַא ןיא ןגיוא יד טימ טפרַאװ ןוא ,קרַאמ ןרעב

 טלדנַאה ןעמ יצ ןוא ןעמָארק הרוש רעגנַאל רעד ןיא לריט ַא ןופ טלַאּפש ַא

 ,הבנגב טשינ

 ןדָאל ןוא ריט טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז םוטעמוא זַא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 עינלוריצ ןייז טָאה רעכלעוו ,רערעש ַא ןענופעג ךָאד ךיז טָאה ,רעבָא לַאמנייא

 ןסיורג ַא טכַאמעג עליכדרמ 'ר רעליטש רעד טָאה ןַאד .תבש ןפָא ןטלַאהעג

 טָאה רערעש רעקינעּפשרעדיװ רעד זיב ןטָארטעגּפָא טשינ זיא ןוא דלַאװעג

 ןבילבעג ןעמָאנ סרערעש םעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ .יירערעש ןייז טכַאמעגוצ

 | ,ןרָאי עגנַאל ףיוא רבד-םש ַא

 יאדכ זיא ,ןלאכימ-סחנּפ 'ר וצ טייקטנעָאנ סעליכדרמ 'ר ןענָאמרעד םייב

 "ורעגפיוא טייצ ריא ןיא טָאה סָאװ ,אלּפ-השעמ עכעלרעדנווו יד ןלייצרעד וצ

 .טלעוו יד טרעד

 :ױזַא טעטיול .עדנעגעל רעדָא ,השעמ יד

 ןיא ןעזעג עליכדרמ 'ר טָאה א"מרת רוּפכ-םוי-ברע ןופ טכַאנ רעד ןיא

 עדייב ןופ ןשסנעמ ערעדנַא ייווצ ןופ טײלגַאב ,ןשטנעמ םענייש ַא םולח

 ,תודע ןענעז ייז זַא ,ןעליכדרמ 'ר וצ טגָאזעג ןבָאה רעטײלגַאב יד .ןטייז
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 רעד ףיוא ןעקנעדעג וצ ךַאז עתמא ןַא רָאנ ,םולח ַא םתס טשינ זיא סע ןוא

 שטנעמ רענעבילברַאפ רעד טָאה טלָאמעד .ןדנּוװשרַאפ ןענעז ייז ןוא ,רָאװ

 'ר ,םיא ףיוא זַא ןוא תמאה-םלוע ןופ טמוק רע זַא ,ןעליכדרמ 'ר טגָאזעג

 .הריזג ערעווש א ָאד זיא ןעליכדרמ

 ,ןגרָאמ ףיוא ןוא ,ץרַאה רעווש ַא טימ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה עליכדרמ 'ר

 ,טנייוועג ליפ רעייז ןוא המיא סיורג טימ ןעוועג ללּפתמ ,רוּפכ-םוי

 טדיילקעג ,םולח ןיא ןשטנעמ םעד ןעזעג רעדיוו רע טָאה תרצע ינימש

 :טגָאזעג םיא וצ טָאה רענעי ןוא ,םיכירכת עסייוו ןיא

 ,ןוטעגפיוא ליפ וטסָאה הליפת ןוא ןרערט ענייד טימ זַא ,ןסיוו ייז,

 ",הריזג עצנַאג יד טכַאמעג לטבמ טשינ ךָאנ רעבָא

 -רעד םיא לָאז רע ןרערט טימ ןענַאטשעגוצ םיא וצ זיא עליכדרמ 'ר

 סע זיא אטח ַא רַאפ סָאװ בילוצ ןוא ,הריזג יד טײטשַאב סָאװ ןיא ןלייצ

 .ןעמוקעג םיא ףיוא

 :עטכישעג ַאזַא טלייצרעד ןַאד שטנעמ רעד טָאה

 -רעביא טָאה רעכלעוו ,טָאטש ןיא בר ַא ,ביל ןב י"רהמ זיא ןילַא רע

 ,הרות-ןיד ַא טנקסּפעג טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא .תובושת ןופ רפס ַא טזָאלעג

 -לושַאב טָאה ביל ןב י"רהמ רעד ןעמעוו ,סרבד-לעב יד ןופ רענייא טָאה

 טזָאלעגּפָארַא ,ביל ןב י"רהמ םעד ,םיא ןוא סעכ ַא ןיא ןכָארבעגסױא ,טקיד

 ,שטַאּפ ַא

 ריא ליוו רע ןוא ,המוקת ןייק טשינ המשנ ענעי טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 ןקתמ רע זומ רבד-לעב םענעי ןופ טמַאטש עליכדרמ בר יװ ױזַא ןוא ,ןפלעה

 ,דניז ריא טגָארט רע לייוו ,המשנ ענעי ןייז

 סָאװ ,קידנעלמַאטש טגערפעג עליכדרמ 'ר טָאה רעטגערעגפיוא ןַא

 םיא טָאה ביל ןב י"רהמ רעד ןֹוא ,המשנ יד ןייז ןקתמ וצ ףיוא ןוט לָאז רע

 -סיוא ףיוא ןענרעלסיוא סע ןוא תובושת רפס ןייז ןפיוק לָאז רע ןסייהעג

 .ןוקית ַא ןייז סָאד טעװ ,קיניײװ

 רעד .רפס ןייז ןגירק ןעק רע ּוװ טגערפעג ןַאד םיא טָאה עליכדרמ 'ר

 ןלאכימ-סחנּפ 'ר וצ עילָאּפָאטנַא ןייק ןקיש ןסייהעג םיא טָאה ביל ןב י"רהמ

 רעייטשוצ ןבָאה טלעג סָאד טעוװ לאכימ-סחנּפ 'ר ןוא ,רפס ןרַאפ טלעג

 .רפס ןייז ןקורד ֹוצ ףיוא

 םעד ןגעוו ןוא ,םולח ןופ גָאזרַאפ םעד טגלָאפעגסיוא טָאה עליכדרמ 'ר

 .ןעטיב ןופ ווירב ַא ןיא ןלאכימ-סחנּפ 'ר ןבירשעג דוס

 ןבעג ןוא סענעשעק עלַא ןקידיילסיוא תבש עלַא טגעלפ לאכימ-סחנּפ 'ר

 .ןכַאז-הכלה רָאנ ןזָאלרעביא ןוא ןענערברַאפ וצ ,רעטלַא ,לקינייא ןייז ווירב עלַא

 טָאטשנָא רעבָא ,ווירב סעליכדרמ 'ר ןלַאפעגנײרַא ךיוא ןרעטלַא וצ זיא ױזַא

 ןבעגעגרעביא סע רע טָאה ,ןסייהעג םיא טָאה לאכימ-סחנּפ 'ר יװ ,ןענערברַאפ וצ

 -טנַא דוס רעד זיא םורַא ױזַא ןוא ןביירשוצרעביא םיא רעביירש השמ 'ר וצ

 ,טלעוו רעד רעביא ןרָאװעג טקעלּפ
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 זיא ,ןרָאװעג טסּוװַאב זיא דוס רעד זַא טסּוװרעד ךיז טָאה לאכימ-סחנּפ ןעוו

 לקינייא רעד עקַאט זיא םעדכָאנ ץרוק ןוא ,לקינייא ןייז ףיוא סעכ ןיא ןעוועג רע

 רע טָאה ,טיוט ןייז ןופ טרעהעג טָאה לאכימ-סחנּפ 'ר זַא .ןברָאטשעג םיצולּפ

 ,"רַאנ ןייק ןייז טפרַאדעג טשינ טָאה רע, :טגָאזעג

 -עג רעד ןופ טייקיטכיר רעד רַאפ ןריטנַארַאג טשינ ןעמ ןעק ,טגָאזעג יו

 ןעטיב, :טריטַאד ןענעז ייז ןוא ווירב ןופ סעיּפָאק ָאד ןענעז סע שטָאכ ,עטכיש

 .(* ה"מרת'ה טבש שדוחב 'ו

 .ו"ערת'ה ,רדא ה"כ ןרָאעװעג רטפנ זיא עליכדרמ 'ר

 'ר וצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ןשטנעמ ןטרָאס יד ןעוװועג ןענעז ענעדיישרַאפ

 ןבָאה ,סעצײלּפ יד ףיוא סרעטופ ערעייז טימ טייצרעטניוו ,ןדִיי עכייר .ןעליכדרמ

 ,ןעיורפ עגנוי .סעקָאמולק ןוא קעּפ טימ סענעדִיי עטעשטרָאקעגנייא טימ שימעג ךיז

 -ניא טימ טשימעג ךיז ןבָאה ,רעדניק ףיוא ןטעב ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,תורקע

 ערעייז ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענעז עכלעוו ,עקידנעקניה ,עטַאברָאה ,ןדילַאװ

 | .עטנעָאנ

 -ָאה עלַא ןליפנָא ךעלגעט טגעלפ עסַאמ-ןשטנעמ עקיברַאפליפ עקיזָאד יד

 וצ ןרָאפ ךעלגעט ןגעלפ תולגע-לעב עלעיצעּפס .טָאטש ןיא תוינסכא ןוא ןלינמ

 לייט רעסיורג ַא .רעטעב ענעמוקעגנָא יד ןעליכדרמ 'ר ֹוצ ןריפ וצ ,ןַאב רעד

 .הנויח ןגיוצעג ייז ןופ טָאה טָאטש

 -עג ךיוא ןעמ טָאה טפָא ץנַאג .םיא וצ ןרָאפעג ןענעז ןדִיי רָאנ טשינ ןוא
 'ר וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עמערָא ןוא עכייר ,ןטסירק ןפערט טנעק
 .רעצרעה ערעווש ערעייז םיא רַאפ ןסיגסיוא ןעליכדרמ

 .טשױטנַא ןרָאפעגקעװַא טשינ לָאמנייק ןענעז ענעמוקעג יד ןוא

 ןעמונעג טשינ עליכדרמ 'ר טָאה תוצע ןוא תוכרב ענייז רַאפ טלָאצַאב

 עליכדרמ 'ר םיא טָאה ,"ןוידּפ, ַא ןטָאבעגנָא טסעג עכייר יד ןופ רענייא טָאה

 -ניא ערעדנַא ןוא תובישי ןופ סעקשוּפ-הלדצ עטּפַאלקעגנָא יד ףיוא ןזיוועגנָא

 ענרעבליז רעדָא ענרעּפוק ַא ענייז ןפרַאװנײרַא ןעק רענעי ּוװ ,סעיצוטיטס

 .עבטמ

 עמערָא ןגעו סעטכישעג ליפ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז סע .רָאג טרעקרַאפ

 ערעדנַא .ענעשעק רענעגייא ןייז ןופ ןפלעה טגעלפ עליכדרמ 'ר ןעמעוו ,טייל

 הפירש ַא ךָאנ ןפלעה וצ ךיז יו הצע ןַא ןטעב םיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ עמערָא

 עכעלטע טנַאה ןיא טרַאּפשעגנײירַא לענש רע טָאה .קילגמוא רעדנַא רעדָא

 ,"םיסרטנוק תצובק, ןיא ןרָאװעג טקוױדעג לַאמ ןטשרע םוצ זיא ווירב רעצנַאג רעד (*
 .םילשורי ,ןָאזנשריה קחצי ןופ ,הנושאר תרבחמ

 ןופ דימלת ַא ןופ ןעמוקעג םיא וצ זיא ווירב רעד זַא ,טקרעמַאב רָאטקַאדער רעד
 -סחנּפ 'ר ייב ןענַאטשעגניא ןוא עילָאּפָאטנַא ןרָאפעגכרוד זיא סָאװ ,"והילא תונש,
 ןטנָאמרעדנבױא םעד ןענופעג רע טָאה ,רפס ַא טנפעעג ןטרָאד טָאה רע ןעוו ןוא ןלאכימ
 .ןבירשעגרעביא טָאה רע ןכלעוו ,ווירב

 "לודגה ארומה, :סעבַאגסיוא עקידרעטייו יד ןיא טקורדעג ךיוא זיא ווירב רעד
 -סיוא עטייווצ ,םיובנעסינ הירא-יכדרמ ןופ "הנומאה תודסומ, :ג"סרת ,ןַאמסייוו דוד ןופ

 .דער - ט"צרת .ביבאילת ,תויּפלת קורד ,"ארונ םולח, :ד"ּפרת קרָאי-וינ ,עבַאג
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 טשינ ,ערעדנַא רַאפ תוכרב יד טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייו ןוא ,סעיצַאנגיסַא

 ןעקנַאד וצ םיא טייקכעלגעמ ןייק קידנבצג

 -קילגמוא ןענעז ןשטנעמ לייט רעסיורג ַא זַא עליכדרמ 'ר טָאה ןטלַאהעג

 ערעדנַא .ךעלקילגמוא ןענעז ייז זַא ,טסעומשעגנייא ךיז ןבָאה ייז לייוו רָאנ ךעל

 -רענ ױזַא ןענעז ערעדנַא .קנַארק ןענעז ייז זַא ,ןעקנעד ייז ןוא קערש ןופ ןדייל

 זיא ,ןפרַאד ןשטנעמ עכלעזַא סָאװ .ןכָארבעצ ןוא ךַאװש ,שילָאכנַאלעמ .,זעוו

 ןסייה ייז לָאז סָאװ םענייא ןיא ןביולג ןשיטָאנּפיה ןוא יורטוצ ,גנוקיטומרעד רָאנ

 טריפעגפיורַא םורַא ױזַא ןוא ,ןגלָאפ םיא ןלעוװ ייז ןוא ,ןעמענרעטנוא ,ןבעלפיוא

 .ןבעל ןופ געוו ןפיוא ןרעוו

 -סױרַא ןופ טפַארק יד טציזַאב רע זַא טריּפשרעד ךיז טָאה עליכדרמ 'ר

 ןרעװ וצ ןעמענרעטנוא ךיז לָאז רע ןגיווװַאב םיא טָאה סָאד ןוא ,יורטוצ ןפוד

 .ןפלעה ייז ןוא רָאטקָאד רעייז

 דוס רעד עקַאט ךיז טרעלקרעד טימרעד .ױזַא ןעוועג ךעלקריוו זיא סע ןוא

 ,םיתפומ ליפ ןופ

 סעליכדרמ 'ר ןופ ןײגסױרַא סרעטעב יד ןגעלפ תוחוכ עיינ טימ עטלגילפַאב

 -ּפָא יו ןרעוװ לָאמַאטימ ןגעלפ םישוחימ עלא .טומ ןוא שזַארוק טימ לופ זיוה

 -צונ ןוא עטנוזעג קירוצ ןרָאװעג ןענעז ליפ ןוא טנַאהרעביױצ ַא ךרוד טשיװעג

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןשטנעמ עכעל

 ,קרָאיײװינ ןיא ןענישרעד ,"ץעדָארָאה ,, ךוב ןופי

 (ארזע ןב ןופ טריטקַאדער

 דמלמ רעד לאיחי בר

 תונורכז ,66 טייז עז)

 (שטיוװָאניבַאר .מ .י ןופ



 זיווטיל .א

 ועועלנ ַא נו א

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קורביבקעי םהרבא

 םעד ןופ םעדייא רעד ןעוועג זיא רע .1850 רָאי
 זיא רע םגה .עליכדרמ בר ןטנַאקַאב טיירב רעייז ;

 םעד ןיא םידמול עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג ;

 ןוא בר ןרעוו וצ טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה ,םורַא ;

 .תוכאלמ ענעדישרַאפ ןופ הנויח ןייז ןגיוצעג

 ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 -נירג ןשיטסינויצ ןטשרע םוצ עינרעבוג רענדָארג

 טעטכַאעג רעייז ןעוועג זיא רע .סערגנָאק-גנוד
 םיא ייב טָאה וװַאטסירּפ רעד ןעוו .ןזיירק עלַא ןופ

 -רָא יד ןופ ןעמענ יד טגנַאלרַאפ 1905 רָאי ןיא
 רעדעי זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ןטסידנוב עקיט
 ענייז ןוא ןביולג ןייז ףיוא טכער ַא טָאה שטנעמ
 ,1913 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע .ןעגנוגייצרעב א

 זיב ךָאנ זיא דנַאלסור ןופ ךעלטעטש עשידִיי ענעגָאלשרעד עניילק יד ןיא

 ןיא בר ןקילָאמַא םעד ןופ ּפיט רעד ,טרָאד ןוא ָאד ,ןבילבעג גָאט ןקיטנייה

 -עגנייא זיא סָאװ ,בר םעד טשינ ןיימ ךיא .טלַאטשעג רעלַאעדיא רענייר ןייז

 טשינ טייג ,דרע רעד ןיא ןבָארגרַאפ ןגיוא יד טלַאה ,םירפס ענייז ןיא טלקיוו

 ,בר םעד ןיימ ךיא .עבטמ-תרוצ ַא ןופ טשינ טסייוו ןוא שרדמה:תיב ןופ סױרַא

 טייטשרַאפ ,םירפס עטלַא יד טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,טלעוו רעד ןופ ָאי טסייוו סָאװ

 ןעגנובערטש יד טימ טנַאקַאב זיא ,טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג םעד טליפ ןוא רע

 טימ ןוא ןבעל ןקימורַא ןופ סעגַארפ יד טימ ךיז טריסערעטניא ,טייצ ןייז ןופ

 .עדַאטס ןייז ןופ ךעטסַאּפ רעתמא ןַא ןייז וצ ךיז

 לטעטש שיוװטיל ַא ,ןעטיב ןיא ןענופעג סעזייר עניימ ףיוא ךיא בָאה בר ַאזַא

 .עינרעבוג רענדָארג ,דזעיוא רעמינָאלס ןיא

 .קורב בקעי:םהרבא טסייה עטכישעג רעקיטציא ןיימ ןופ דלעה רעד טָא

 ,םינבר ךס ַא ןופ טנעקרענָא ,טסידומלת רעסיורג ַא ,טגָאז ןעמ יװ ,זיא רע

 םיא וצ סנטסרעמ לטעטש ןופ טמוק'מ .םיקסוּפ עטסעב יד ןופ רענייא סלַא

 יירד ןצנַאגניא טמוקַאב ןוא ןיד ַא זיולב לטעטש ןיא רע זיא ךָאד .תולאש טימ

 רע .תונבר ןייק טכוזעג טשינ טייצ עגנַאל ַא טָאה קורב .תוריכש ךָאװ ַא לבור

 קַאה ַא רַאפ הרות ןייז ןכַאמ טלָאװעג טשינ :תוסנרּפ ענעדיישרַאפ ןוטעג טָאה
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 םוצ ךיז רע טָאה םזילַאעדיא ןייז רעביא .שדוק-ילכ ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש ןוא

 טזומעג רע טָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא .תונבר וצ יװ ,טסַאּפעג רעקינייוו ךָאנ לדנַאה

 ,לטעטש ַא ןכוז

 ַא טַאהעג טָאה קורב .גירק וצ ןעװעג רעוװש ךיוא םיא זיא סָאד רעבָא

 טשינ לָאמנײק םיא ןענעק ןטעטירָאטױא-םינבר עסיורג יד סָאװ ,"רעלעפ,

 ?תוסרוקיּפא ןיא טּפַאכעג ?םורפ טשינ זיא רע זַא ,הלילח ,ריא טניימ ,ןעקנעש

 זיא קורב .ןגָאז טשינ רענגעק ענעסיברַאפ ענייז ןענעק וליפא סָאד !םולשו סח

 ץוח ַא רָאנ .םירפס עקילייה ,עטלַא יד טנרעל ןוא דנַאנַאכָאנ טציז ,םורפ רעייז

 ןקורב ייב זיא ,םיקסוּפ עלַא טימ ,"טּפשמ-ןשח, ,"העד-הרוי, ןטימ ארמג רעד

 עניילק סָאד -- "ירזוכ, רעד ןוא "םיכובנ-הרומ,; סמ"במר םעד קילייה רעייז

 םיא ןענעז קרעוװ עדייב יד טָא .יולה הדוהי ןופ קרעוו עשיפָאזָאליפ-זעיגילער

 רָאנ סָאד זיא ,םזיטַאנַאפ ךיז ןיא טָאה קורב ןעוו ןוא .קינייװסיױא ףיוא רָאלק

 -לטימ םעד ןופ רעטסיײג עטסקיטכיל ייוצ יד טָא וצ עּביל עשיטַאנַאפ ןייז

 ,םוטנדִיי ןכעלרעטלַא

 רעבָא רע טָאה .טקנעשעג םינבר יד ךיוא רשפא ךָאנ םיא ןטלָאװ סָאד ןוא

 רעריפ םענעברָאטשרַאפ םוצ ,ןעלצרעה וצ עביל עסיורג ןייז -- "דניז, ַא ךָאנ

 רעשידִיי רעד ןופ רעייטשרָאפ עלעיציפָא יד ןיוש ןענעק סָאד ןוא .םזינויצ םענופ

 .ןייז לחומ טשינ לַאפ ןייק רַאפ הנומא

 ענייש ַא יװ קעװַא זיא םזינויצ ןייז .| ע װ ע ג -- טסינויצ ַא זיא קורב

 -עװעג ערעדנַא רעטנזיוט ייב יוװ םיא ייב ,עיזַאטנַאפ ערַאבכיײרגרעדמוא רעבָא

 -ויצ םעד טבעלעגרעביא טָאה ןעלצרעה וצ עביל יד רָאנ ,ןטסינויצ עסייה ענעז

 ,םיא וצ עביל ןייז זיא רעריפ ןשיטסינויצ םעד ןופ טיט םעד טימ ןוא .םזינ

 שטָאכ ,ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז וצ גנוטכַא עסיורג ןייז

 .טסילַאירָאטירעט ַא ןעוועג ןיוש רע זיא ןיילַא

 -יט ַא ןופ רעבָא טמַאטש ןעלצרעה ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד ןרעטעגרַאפ ןייז

 ןוא טביולגעג טָאה קורב .קלָאפ ןשידִיי םוצ עביל יד ,עביל ערעסערג ןוא ערעפ

 ןשידִיי ןופ רעזיילרעד ןימ ַא ןיא יוװ ,ןעלצרעה ןיא גָאט ןקיטנייה זיב טביילג

 -טעג ןימ ַא טַאהעג טָאה .ןעוועג קיעפ זיא לצרעה רָאנ זַא ,טביילג רע .קלָאפ

 -עצ ןוא רעטייעצ רעד ןופ רענייב ענעקורט יד ןביילקוצפיונוצ ,ףורַאב ןכעל

 עשיסור יד ןופ רעריפ יד ףיוא זייב זיא רע .עדַאטס רעשידִיי רעטײרּפש

 -עג םימי רצקמ םיא סעגירטניא ערעייז ןבָאה ,גנוניימ ןייז ךָאנ לייוו ,ןטסינויצ

 .קלָאפ ןשידִיי ןרַאפ ןברוח רעטירד ַא זיא ,טביילג רע יוװ ,טיוט ןייז ןוא .ןעוו

 טָאה רע .טסינויצ רעשיטערָאעט ַא ןעוועג זיולב טשינ רעבָא זיא קורב

 ןעוועג קידנעטש זיא זיוה ןייז .גנוגעווַאב רעד ןיא ליײטנָא ןטפַאהבעל ַא ןעמונעג

 ןייז ןיא ךיז טָאה םיא ןָא .טנגוי רעשיטסינויצ רעד רַאפ טקנוּפלטימ רעד

 .ןוטעג טשינרָאג לטעטש

 עביל ןייז ןופ רעקרַאטש ןעוועג קלָאפ םוצ עביל יד רעבָא זיא ןקורב ייב

 -רַאפ ןייז יוװ ,םיא ייב ןעוועג רערעיײיט -- טפנוקוצ סקלָאפ םעד .םזינויצ םוצ

 -ַאירָאטירעט ַא טכייל ןרָאװעג טסינויצ ַא ןופ רע זיא רעבירעד ןוא .טייהנעגנאג

 -גנַאז ףיוא ןגָארטעגרעביא רע טָאה ןעלצרעה וצ גנוטכא עסיורג ןייז ,טסיל
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 רעד ואדרָאנ זיא גנוניימ ןייז ךָאנ .ואדרָאנ סקַאמ רע טביל רעקינייו טשינ .ןליוו

 .טייצ רעקיטציא ייב קלָאפ ןשידִיי ןיא שטנעמ רעטסערג

 קורב בר רעד טָאה עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ געט עיירפ יד ןיא

 ךיז טָאה םיא םורַא סָאװ םעד וצ ךיז טקוקעגוצ טייקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ

 ץרַאה ןייז זיא םזילַאירָאטירעט ןוא םזינויצ ןייז ףיוא קידנקוק טשינ .ןוטעג

 יד ןופ ,ייז ןופ, :טגָאזעג ןפָא רע טָאה זייווננטייצ ןוא ,עגנוי יד טימ ןעוועג

 ."העושי יד ןעמוק טעװ .,עגנוי

 ךָאנ זיא ךָאד ןוא ,רענעכָארבעצ ַא ןצנַאגניא שיזיפ זיא קורב בר רעד

 רעד זיא רע .ןרעדנַאװ וצ ךיז ןביילק סָאװ עלַא ןופ רעטנעצ רעד זיוה ןייז טציא

 ןופ ריט יד וצ טשינ ךיז טכַאמ םיא ייב ,לטעטש ןיא *ַאקַייא ןופ רעייטשרָאפ

 .תוצע ךיז ןטלַאה םיא וצ ןעמוק סָאװ ,ןטנַארגימע

 ךָאנ רע זיא רעטנַאסערעטניא רָאנ .רעוט-ללכ סלַא קורב בר רעד זיא סָאד

 ,"םלשומ,, ַא ןדִיי ייב טפור ןעמ סָאװ ,ּפיט םעד ןופ זיא רע .טייקכעלנעזרעּפ סלַא

 טָאה ןבעל וצ ךעלגעממוא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ךָאו ַא לבור יירד ןופ

 .רעזעלג ַא -- ןרָאװעג רע זיא ,הכאלמ ַא ןכיורבוצ וצ טמעשעג טשינ ךיז רע

 -ורַא ןופ ,לטעטש ןופ םירעיוּפ ,ןדִיי םיא וצ ןעמוק --- זָאלג לסיבַא טפיוק

 .ןביוש ןיײרַא ייז טלעטש רע ןוא ןעמַאר ערעייז טימ ,רעפרעד עקימ

 םיחלג ךיוא טפָא םיא וצ ןעמוק סע .,*ןיבַאר, םענופ רעייז ןטלַאה םירעיױוּפ

 -עטיקרַאפ ,זָאלג יד וצ טדיינש רע .ןטוּפסיד םיא טימ ןריפ וצ ביל ןבָאה ןוא

 רע טָאה לָאמַא .ךָאו ַא לבור רָאּפ ַא ךָאנ רשפא ןופרעד טָאה -- ןוא טעװ

 ַא טַאהעג ךיוא ןופרעד ןוא ןייוו-עקנישזָאר ןכַאמ טגעלפ ,הסנרּפ ַא ךָאנ טַאהעג

 ,שינעמוקסיוא ןייז טַאהעג ,זיא סע יװ ,רע טָאה ױזַא טָא .ךָאװ ַא לבור רָאּפ

 טימ ץַאלּפ םעד ןלָאצסיױא ןוא לבור עכעלטע ןרָאּפשּפָא טנעקעג ךָאנ טָאה ןוא

 .טצנַאלפעג ןטרָאג ַא רע טָאה בוטש םורַא .טניוװ רע ּוװ ,עּפולַאכ רעד

 סעדעי ,טצנַאלפעג ןיילַא ןטרָאג םעד ןוא טיובעג ןײלַא רע טָאה בוטש יד

 עקיבוטש עדעי .טלעטשעג ןיײילַא -- רעלעק ַא .טנעה ענעגייא יד טימ למיוב

 ןטרָאג ןייז ןיא רעדנעטש ַא ךיז רע טכַאמ טייצ-רעמוז .ןילַא רע טוט טעברַא

 .טפול רעיירפ רעד ףיוא טנרעל ןוא

 .טייצ עשּפיה ַא זיוה ןיא רעזעלג-בר רענעטיב םייב טכַארברַאפ בָאה ךיא

 סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא עצרַאװש עפיט ,טלַאטשעג רענייש ,רעקנַאלש ןייז טימ

 ,ןוא גנורעטסייגַאב רעוויַאנ ןייז טימ ,רעייפ רעכעלטנגוי ַא טציא ךָאנ טנערב

 -נייא ןקרַאטש ַא רע טכַאמ ,ןבעל ןפיוא קוק ןשיטקַארּפ ,טייצ רעבלעז רעד וצ

 .ןעגנערברַאפ וצ םענעגנָא רעייז זיא םיא טימ ןוא ,קורד

 רערעטיב רעד :טונימ ַא ןעור טשינ םיא טזָאל סָאװ ,עמטסַא ערעווש יד

 רע סָאװ ,טליפ רע סָאװ ןדייל-המשנ יד ;טױנ רעד טימ ןבעל ץנַאג ןייז ףמַאק

 םיא ייב טָאה הביבס רעשיטַאנַאפ ,רעשיטַאבעלַאב רעקימורַא רעד ןיא ןליפ זומ

 טױטעג טשינ ,טייקיטסולסנבעל ענעריובעגנייא יד ןוא טומ םעד ןעמונעגוצ

 ,ןלַאעדיא עכעלטפאשלעזעג ענייז רעבָא

 ,"תומשנ עשידיי סניווטיל .א ןופ עגַאלפיא רעטרעפ רעד ןופ)

 (1916 קרָאיי-װינ ,ָאטיל ,2 דנַאב



 ץיוורוה ןרהא-קחצי
 (לארשעי ,אבס-רפכ)

 ליז טחוש רעד עלענייל 'ר

 רעד עבייל 'ר רעטָאפ ןיימ ןופ טלַאטשעג עקיטכיל יד טייטש ןגיוא עניימ רַאפ

 -כעלנעזרעּפ עכיירטסייג ןייז ןרעדליש וצ רעטרעוו סיוא רימ ןלעפ סע .ליז טחוש

 ןענעז בוטש ןייז ןוא ץרַאה ןייז .המשנ רעסיורג ַא טימ דַיי ַא ןעוועג זיא רע .טייק

 ןיא טקיטיונעג רָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,םענייא ןדעי רַאפ ןפָא ןעוועג קידנעטש

 ,טפַאשטניירפ ןוא ףליה

 ,ןטייקיעפ ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןיוש

 טַאהעג ךיוא רע טָאה לזמ ןייז וצ .שממ יוליע ןַא ,טײקיצרַאהטוג ןוא טייקיניזפרַאש

 ןואג ןטמירַאב ןַאד םעד ןופ דימלת ַא ןעוועג רע זיא הרות ןיא .םייבר עסיורג

 ןעועג רע זיא תודיסח ןיא ןוא ."לודג רעקסנימ, רעד ,קסנימ ןופ רזעילא יבר

 לעב םהרבא 'ר צ"הרה ר"ומדאה ,םייבר רעמינָאלס עטשרע יד ןופ דימלת ַא

 ,ל"צז לאומש יבר צ"הרה ר"ומדאהו ,"הדובעה דוסי;

 ןטלַא םעד ןופ לעפַאב ןטיול ןוא טַאהעג הנותח רע טָאה רעטלע ןגנוי ןיא

 .ןעטיב ןיא טחוש ןרָאװעג רע זיא ןיבר רעמינָאלס

 רעגנוי רעד טכַאמעגכרוד טייצ רענעי ןיא טָאה סיזירק ןקיטסייג ןטסנרע ןַא

 טכילפ יד ןעוועג ןפירגַאב ענייז ךָאנ זיא קיליײה וצ ןוא סיורג וצ .םכח דימלת

 יואר טשינ זיא רע זַא ,טלַאהעג רע טָאה טיײקנדײשַאב ןייז ןיא .טחוש ַא ןופ

 :ףרַאש ןוא ץרוק ןעוועג זיא לעפַאב סניבר רעמינָאלס ןטלַא םעד רעבָא .םעד וצ

 רע טָאה רענלעז רעטרינילּפיצסיד ַא יו ןוא "הטזמ -- טשינ טסליוו וד ליױו; --

 תדובעלו ארובה תדובעל טלעטשעג ךיז ןוא לעפַאב סניבר םעד טריפעגסיוא

 ,רוביצה

 רעד ןופ טסניד ןיא ןענַאטשעג רע זיא ,רָאי 50 רעביא ,ןגנַאל ַא ןבעל ַא

 ןוא רעוט-ללכ ַא ,רוביצ חילש ַא ,טחוש ַא יװ ,ןעטיב ןיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי

 -עג רע זיא ןבעל ץנַאג ןייז .םענייא ןדעי ןופ טניירפ ןוא עטַאט רעקיצרַאה ַא

 טָאה סע רעוו .עיירפ יו עזעיגילער ,ןעמעלַא ייב טעטכַאעג ןוא טבילַאב ןעוו

 -ַאװ עכעלשטנעמ םתס רעדָא הצע ןַא ,הבוט ַא ,ףליה ןיא טקיטיינעג רָאנ ךיז

 -מוא ןייז ןופ ןסָאנעג ןוא םיא וצ טדנעוװעג ךיז טָאה ,ליפעגטימ ןוא טייקמער

 ,טייקיצרַאה-טיירב ןוא טייקיטומטוג רעכעלּפעשרעד
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 ךיז לעװ ךיא .רעטָאפ ןיימ ןופ ןבעל ןופ ןלייצרעד וצ זיא ךס ַא ,ךס ַא

 ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאפ עשיטסירעטקַארַאכ עקינייא טימ ןענעגונַאב זיולב רעבָא

 הנותח טפרַאדעג קורב בקעי:םהרבא יבר בר רעד טָאה לָאמַא :קנעדעג ךיא

 קידצ רעטסּוװַאב רעד ןעמוק טלָאזעג טָאה הנותח רעד וצ .רעטכָאט ַא ןכַאמ

 -נַאגעגסױרַא זיא לטעטש עצנַאג סָאד (בר רעמינָאלס) רענעמשִֶא עליכדרמ 'ר

 ןגָאו רעד ןעװ .גרַאב רענימערעמ םייב "ןסיורד, ןייז םינּפ-לבקמ םיא ןעג

 ךיז ןוא דרעפ יד טנַאּפשעגסױא םיתב-ילעב עטסנעש יד ןבָאה ןעמוקעגנָא זיא

 זַא ,טגָאזעג ןוא ןגָאװ ןופ ּפָארַא עליכדרמ יבר זיא ןַאד .טנַאּפשעגניײא ןיײלַא

 עבייל יבר ןדייס ,ןרָאפ טשינ טעװ רע ,דובכ םעד ןָא טשינ רע טמענ ןײילַא

 ןרָאװעג טרעטיצרַאפ זיא רעטָאפ ןיימ .טייז ןייז ייב ןצעז ךיז לָאז טחוש רעד

 םיא טָאה ןעמ .ןפלָאהעג טשינרָאג םיא טָאה סע רעבָא ,טרעוװעג ךיז טָאה רע

 -נײרַא ןעליכדרמ יבר טימ ןעמַאזוצ ןוא ןגָאװ ןפיוא טצעזעגפיורַא דלַאװעג טימ

 .ןײרַא לטעטש ןיא לודג דובכב טריפעג

 -עג ךיז ןבָאה ןכַאז ךס ַא ,ןטיבעג ךיז ןבָאה ןטייצ ,רעבירַא ןענעז ןרָאי

 -נעעג טשינ ךיז ןבָאה רעטָאפ ןיימ וצ גנוטכַא ןוא עביל יד רעבָא ,טרעדנע

 -רַאפ ,טנגוי ןוא טפַאשרעטעברַא עקיטרָא יד ןעוו ,1905 רָאי ןיא ,לָאמַא ,טרעד

 -יירפ טריזינַאגרָא ןבָאה ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ןופ םערוטש ןופ טּפַאכ

 -עג ןענעז הרבח יד .םישזער ןשירַאצ ןגעק עיצַארטסנָאמעד ַא טכַאנ וצ קיט

 יד ןיא ןטערַאגיצ ,טנעה יד ןיא רענעפ עטיור ןוא ןטנאראּפסנַארט טימ ןעגנַאג

 ןיימ זיא גנילצולּפ ,(!רַאצ יָאלָאד) *רַאצ ןטימ רעדינ; :ןגירשעג ןוא רעליימ

 :תולוק טרעהעג ןַאד ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .ןעמוקעגנגעקטנַא ייז רעטָאפ

 "טייג טחוש רעד עבייל 'ר ,ןסָאריּפַאּפ יד קעװַא טפרַאװ ,הרבח;

 ַא ןעװעג םיא ייב זיא רעייט ןוא לארשי:תבהא ןייז ןעוועג זיא סיורג

 -ַאװצ זיא עטַאט רעד ,חסּפ רַאפ ,לָאמנייא :ךיז ןָאמרעד ךיא .ןשָארג רעשידִיי

 ףיוא טלעג ןעלמַאז וצ ןרָאפעגסױרַא (עקסוטַאמ 'ר) והיתתמ 'ר בר ןטימ ןעמ

 ןסיורג ַא רעביא הלאש עברַאה ַא טכַאמעג ךיז טָאה םעד ןיא ."םיטיח תועמ;

 רערעוװוש ַא טעָארדעג בצק ןשידִיי ַא טָאה סע ןוא טעליוקעג טָאה ןעמ סָאװ סקָא

 םיתב-ילעב עכעלטע זיוה סבר ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז לייוורעד .ןדָאש

 .ַא"א גנילזיצ ,לעקניפרָאג ןועמש ,ןיע בקעי'םהרבא ש"בצ יוװ *ינּפ; יד ןופ

 ןירַא זיא ןוא עיצקַא-םיטיח-תועמ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעטָאפ ןיימ ןעוו

 -נוא ,טחוש רעד בייל 'ר טייג טָא; :גנילזיצ ןפורעגּפָא ךיז טָאה ,זיוה סבר ןיא

 ןוא (סעצָארּפ סילייב ןופ טייצ רעד ןיא ןַאד סע זיא ןעוועג) "!גרעבנזורג רעזד

 זיב םירפס ןיא טרעטשינעג ,ןינע ןיא ןוטעגנירַא ךיז טָאה עטַאט רעד .הוה ךכ

 ,רתיה ַא ןענופעגסיוא ךעלדנע טָאה רע

 טשינ ןוא ןעטיב טימ ןדנוברַאפ ףיט ןבעל ןוא בייל ןייז טימ ןעוועג זיא רע

 .סרעסעב ןוא סרעסערג סעּפע וליפא ןייז לָאז ,שרעדנַא סעּפע ןופ ןרעה טלָאװעג

 ןענעז סמעדייא ענייז) שטיוָאנַארַאב ןיא טניוװעג ןבָאה ענייז רעטכעט ייווצ

 -רעי:-רָאי טגעלפ רע עכלעוו (רעקסירב לרעב ןוא רערעל רעד יקסנעטיב ןעוועג

 ךיוא טגעלפ יבר רעמינָאלס רעד ןעװ ןַאד ,תועובש ךָאנ תבש ,ןכוזַאב ךעל

 ,שטיוָאנַארַאב ןיא ןייז



 ןעטיב סקנּפ 82 -

 ןקיטרָאד ןופ הריטּפ רעד ךָאנ ךוזַאב ןייז ןעמוקעגסיוא זיא לָאמניײא

 טדנעװעג ןַאד ךיז ןבָאה םיתב-ילעב עקיטרָא יד .ל"ז השמ 'ר טחוש ןשידיסח

 יז טָאה רע רעבָא ,שטיװָאנַארַאב ןיא הטיחש יד ןעמעננָא לָאז רע זַא םיא וצ

 .טגָאזעגּפָא

 -ַאקא ַאזַא ּפָא רֶע טסיוטש סָאװרַאפ רעדניק ענייז ןופ עגַארפ רעד ףיוא

 רימ טלעפ סָאװ ןוא םייה ןיימ זיא ןעטיב, :טרעפטנעעג רע טָאה "?ערעיר

 ?"ריא ןיא

 ןעועג רע זיא ןבעל ץנַאג ַא .רעטלע ןטוג ַא ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 טָאה רע .ליפעג-סטײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןזעיגילער-ףיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד

 טשינ ןוא שממ שדוקה תדובע ןַא ,טסניד עקילײה ַא הטיחש רעד ןיא ןעזעג

 -עג טשינ ךיוא רע טָאה םעד בילוצ ןוא הקזח רעדָא הסנרּפ ַא זיולב םולשו-סח

 .טחוש ַא יװ ןגלָאפכָאנ םיא לָאז רעדניק ענייז ןופ רענייא זַא ,טלָאװ

 ַאשוז םהרבא יבר

 יקסווָארינשוק

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענײא

 .ןעטיב ןיא םידמלמ'ארמג

 עשידיי תורוד ךס ַא ןגױצרעד

 "עג םיא יב ןיא סע .רעדניק

 ןוא הרות טרעפרעקרַאפ ןךעװ

 .םיבוט םישעמ



 ןידלעז .מ

 יקסנַאלוב עיש גנקעי
 טרַאה ,לָאט ַא ןיא ,ײסָאש ַא ןופ טקורעגּפָא ,עינילנַאב ַא ןופ טייז ַא ןיא

 -- ןעטיב לטעטש סָאד קידתובחר ןוא ליטש ךיז טגיל ,ערַאשטש ךייט םעד ייב

 -ידִיי רעד טלַא זיא רָאי טרעדנוה עכעלטע ןיוש .סיקצָאטָאּפ יד ןופ םוטנגייא ןַא

 -גנַאר עלַא ןרָאװעג ןגָארטרעד רעהַא ןענעז .לטעטש ןקיזָאד ןיא בושִיי רעש

 ענעדיישרַאפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןיא ךרודַא ןענעז'ס סָאװ ,ןפמַאק ןוא ןשינעל

 ןשיוצ ןפמַאק יד טלגיּפשעגּפָא רעגייטש ןקידלטעטש ןפיוא ךיז ןבָאה ;ןטייצ

 ןוא רעירַאטעלָארּפ ןשיוװצ ךָאנרעד ,םערָא ןוא ךייר ןשיווצ ,"ךמע , ןוא ?ינּפ,

 ַא ןגעו -- סעיצידַארט עשידנוב ךס ַא לטעטש סָאד טָאה .,ןטסילַאטיּפַאק

 .ןלייצרעד ָאד רימ ןלעװ טייצ רעקיזָאד רעד ןופ דָאזיּפע םעניילק

 כא יא
: 

 ,תוחּפשמ עשידִיי 200 עגרַאק לכה:ךס -- ,לטעטש סָאד זיא סיורג טשינ

 ןופ לטעטש שירַאטעלָארּפ ַא -- ןעועג סע זיא לטעטש קיטרַאנגיײא ןַא רעבָא

 ןעטיב ןעמעוװו וצ ,ןפַארג יד ןבָאה קירוצ רָאי 150 טימ ךרע ןַא .ןָא םינומדק

 גנַאל תורוד ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,קירבַאפ-ךוט ַא טיובעגסיוא ,טרעהעג טָאה

 רעברַאפ ,סעקרעלוּפש ,סרעניּפש ,רעבעוו עשידִיי רעטרעדנוה ליפ טעברַאעג

 יײרעברַאג א ןרָאװעג טעדנירגעג טרָאד זיא קירוצ רָאי 50 ךרע ןַא טימ .ַאיא

 -לַאפ ,רעקלַאװ ,רעברַאג סלַא טעברַאעג ןבָאה רעטעברַא עשידִיי רעקילדנעצ ּוװ

 סע עכלעוו ןיא רעדלעוו טימ ןעוועג ךייר זיא לטעטש ןופ םורַא רעד ןוא ;סרעצ

 -ַארב ,רעביירש סלַא עטלעטשעגנָא עשידִַיי רעקילדנעצ ךס ַא טעברַאעג ןבָאה

 ןביירט) *ןטילּפ, יד ייב טעברַאעג ןדִיי ךיוא ןבָאה'ס ;רעטסעמ ןוא רעלייצ ,רעק

 ךלַאװ ןופ ץליהעג סָאד ןריפסיורַא) *עקזָאװ, ייב ןוא (רעסַאװ ןטימ ץליהעג סָאד

 ,רעדיינש :תוכאלמ-ילעב טַאהעג לטעטש סָאד טָאה םעד ץוח ;(גערב-ךייט םוצ

 רעד ּוו ,בושי ַא ןעוועג זיא'ס .וו"ַאא רעזעלג ,ןדימש ,סעראלַאטס ,רעטסוש

 רעטסערג רעד ,רעטסקידנגיוװרעביא רעד ןעוװעג זיא טנעמעלע רעקידנטעברַא

 ,חוכ

 ןופ ןַאגרָא ,"רעקעוו-טנגוי. ןיא טקורדעגּפָא ןעועג זיא טעברַא עקיזַאד יד (*
 .1938 טסוגױא ,15 רעמונ ןיא ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי
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 -- קירוצ רָאי 90--80 ךרע ןַא טימ -- ןרָאי עטסעַירפ יד ןיא ןיוש

 עסַאמ רעקידנטעברַא רעד ןשיװצ ?תומחלמ, עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 -לוזער סלַא ."ינּפ , ןוא *ךמע;, ןשיווצ -- םיפיקת ןוא םיריבג עשיטָאטש יד ןוא

 שרדמה:תיב רעד -- ?םיטייח; רעד ןסקאוועגסיוא זיא גירק ןקיזָאד ןופ טַאט

 ךַאד ןייא רעטנוא ןענעװַאד טלָאװעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,סעכָאלעמלַאב יד ןופ

 ןענַאטשעג "םיטייח, רעד זיא תודע רעקידעבעל ַא יװ ."ןדִיי עניישק יד טימ

 טנוואדעג ןבָאה'ס ּוװ ,"שרדמ:תיב ןסיורג םעד רעביאנגעק ףיוה-לוש ןפיוא

 רעקילדנעצ ןֹוא רעקילדנעצ טלייצרעד ןרעוו םויה-דע .ןדִַיי *עשיטַאבעלַאב. יד

 (םיריבג עקידלטעטש יד ןּופ רענייא) "זיוצנַארפ רעד ערָא; ױזַא יו תואחסונ

 יד ןופ רעייטשרָאפ רעד) "רעדיינש םעד עטָאנ; טימ המחלמ יד טריפעגנָא טָאה

 ,"םיטייח; םעד ןעיובפיוא ןתעב (סעכָאלעמלַאב

 יד בילוצ רָאנ טשינ םיריבג יד ןגעק ךמע ךיז טָאה טעוועטנובעג ןוא

 -- ןכאז עשידרע בילוצ ךיוא רָאנ ןעמוקַאב ןגעלפ ייז סָאװ ,תוילע עטכעלש

 סעטַאט-טָאטש יד סָאװ ,םישעמ עכעלדנעש יד ןעוועג זיא תוביס יד ןופ ענייא

 םעד ןלעטשוצ טפרַאדעג טָאה לטעטש סָאד סָאװ ,ןטורקער טימ ןוטּפָא ןגעלפ

 ןבעגּפָא ןוא םינצבק ןופ ןיז ,סעכָאלעמלַאב ןופ ןיז ןּפַאכ טגעלפ ןעמ .רעסייק

 ןדִיי ענייש ןוא םיריבג יד ןֹופ ןיז יד טָאטשנָא ייז

 -יב רעטמירַאב רעד ױזַא יו ,סעטכישעג ענעדיישרַאפ טלייצרעד ןרעוו'ס

 תוצירּפ רענעסקאוועגסיוא רעד ןגעק ףמַאק ַא טריפעג טָאה עליכדרמ 'ר בר רענעט

 -ניז ןוא ןצנַאט ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,תולותב ןוא םירוחב יד ןגעק

 "סעסנַאלג, ,"ןלירדַאקא ,"ךעלערעש; ןַאד ןעמ טָאה טצנַאטעג ,ןעמַאזוצ ןעג

 -ײװמַארט רעד, ,"לטעצ-ײרעטָאל רעד, סרעזנוצ םוקילא ןעמ טָאה ןעגנוזעג ןוא

 .רעדיל-וויזירּפ ןוא רעדיל-עביל ענעדיישרַאפ ןעגניז ךיוא טגעלפ ןעמ ."לקעלג

 ןעליכדרמ בר ךרוד זיא ןטפנוקנעמַאװצ "*עכעלרעפעג, עקיזָאד יד ןגעק טָא

 רעזייה יד ןיא ןרעטשינ ןוא ןקוקכָאנ ןלָאז ייז םישמש-טָאטש יד ןרָאװעג טקישעג

 רעד ןופ רעטעברַא יד ןרינָאיּפש ןֹוא ןרעהרעטנוא ןגעלפ ,סעכָאלעמלַאב יד ןופ

 ןעמַאװצ םולשו-סח טשינ ךיז ןפערט סע יצ -- עינרַאברַאג ןוא קירבַאפ-ךוט

 ,"ןדיימ טימ ןעגנוי;

 יא א
* 

 ךיז ןזייווַאב סע .לטעטש ןופ ןבעל ןיא ךורברעביא ןַא זיא 1901 רָאי סָאד

 ןָא ןעמוק סע ,רעטעברַא יד ייב עיצַאזינַאגרָא ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד ןַאד
 ."דנוב; םעד ןגעוו ןעגנַאלק עטשרע יד ןעטיב ןיא

 רעד ןופ טגיילרַאפ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב ַא ןופ ןייטשטנורג םעד

 רעקסיװָאקלָאװ ,רעשטשָאלסיװס ,רעקנירק .רעטעברַא-רעברַאג ענעמוקעג-דמערפ

 רעד ןיא .עינרַאברַאג רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,רעקלַאװ ןוא רעברַאג

 (1903 רָאי םעד םורַא) קיירטש רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא עינרַאברַאג

 ךיז עילַאװכ:קיירטש יד טָאה טרָאד ןופ .גָאט-סטעברַא ןקידהעש14 ...ַא רַאפ

 ,ןטַאטשרַאװ עשיכָאלעמלַאב עלַא ןיא ןוא קירבַאפ-ךוט רעד ןיא ןפרָאװעגרעבירַא

 ןבָאה "דנוב , ןוא ףמַאק-ןסאלק ,עיצאזינאגרָא ,םזילַאיצָאס ןופ ןעקנאדעג עיינ יד
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 ןיא טנרעלעג ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי עשלטעטש יד טכַארבעגטימ ךיוא לטעטש ןיא

 .(ןלוש-ךיוה ןוא -לטימ עשהכולמ ןיא ייס ,תובישי ןיא ייס) דמערפ רעד

 קידנעטשלופ טָאה ,"דנוב , םעד ןופ ןײטשטנַא סָאד ,גנוגעװַאב עקיזָאד יד

 ,טנגוי יד ןעזסיוא ןביוהעגנָא טָאה שרעדנַא .לטעטש ןופ םינּפ סָאד טרעדנערַאפ
 עקידנברַאטשּפָא עטלַא סָאד ןשיווצ לגנַארעג רעד שרעדנַא ,ןפמַאק עריא שרעדנַא

 -יתב יד ןרָאװעג טסוּפ ןענעז .ןבעל ןשידִיי ןיא עקידנכַאװפיוא עיינ סָאד ןוא
 ,לטעטש םורַא ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןרָאװעג ןענעז טלופרַאפ ןוא םישרדמ

 זיא טפַאשרעטעברַא יד .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא סעקוווסַאמ יד ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ּוװ

 םוצ ,"קינליהָאמ ןטלַא; ןפיוא ,"קירב םענרעזייא םייב סעטסוק; יד ןיא קעװַא
 םעד ןטיברַאפ ןבָאה ןפַארגָאטקעה טימ תוריד עוויטַאריּפסנָאק ןוא .*גרַאב ןסיל;
 -ףמַאק ךרוד ןענעז רעדיל-וויזירּפ ןוא -עביל יד ןוא ,ןפנָארב ןוא ןטרָאק ,רודיס

 ןבָאה "ענָארבָאָאמַאס, ןוא *סעקדָאכס, .ןרָאװעג טשיוטרַאפ רעדיל-םערוטש ןוא

 ."םדא-ייח הרבח, ןוא "בקעי-ןיע הרבח; ןופ טרָא םעד ןעמונרַאפ

 ןרָאי עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא .ןבעל קידלדָארּפש ַא ,קידעכָאק ַא קעװַא זיא'ס

 -נייא "דנוב, רעד םיא טָאה'ס -- ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ לטעטש סָאד זיא
 .ןעמונעג

 ."דנוב, ןָא המקנ ַא טבעלרעד *ינּפ עשלטעטש יד רעבָא טָאה לָאמנייא

 עטנַאקַאב ןוא ערעוויטקַא יד ןופ רענייא ןברָאטשעג זיא'ס תעב ןעוועג זיא סָאד

 .יקסנַאלוב עַײש בקעי -- לטעטש ןיא רעוט עשידנוב

 עיש :טָאטש ןיא טנַאקַאב ןעוװעג זיא רע יװ רעדָא ,יקסנַאלוב עיש-בקעי
 רעד, ןעמָאנ:בָאגוצ םעד טימ םירבח יד ןשיװצ ןוא סרענייוו-םעד-עשטיא-םייח

 זיא ,עשטיא-םייח ,רעטָאפ ןייז .1885 רָאי םורַא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,"עבער
 רעד ףיוא ,ןלימ ןיא ןרָאי ערעגנַיי יד ןיא טעברַאעג ,דָיי רעשידיסח ַא ןעוועג
 וצ ,רעקנעשנייוו רעד עייש ,רעטָאפ ןייז ןופ הכאלמ רעד וצ ןעמונעג ךיז רעטלע
 יד רַאפ ,עטסרשכ יד רַאפ םש ַא טַאהעג טָאה ןייו סעשטיא-םייח .ןייוו ןכַאמ
 ,קידנסקַאװרעטנוא .גנויצרעד עשידיסח-םורפ ַא ןעמוקַאב טָאה עַיש-בקעי .עטסעב
 -ורּפ ןיא רע טָאה טנרעלעג .תובישי ןיא ןענרעל דמערפ רעד ןיא ןרָאפעג רע זיא
 טַאהעג ,םידימלת ערעסעב יִד ןופ ןעוועג זיא רע .םינָאלס ןיא םעדכָאנ ןוא ענַאשז
 -סיוא טעוװ םיא ןופ זַא ,טגָאזעגסיוארָאפ ןבָאה רעריפ-הבישי ןוא ןטייקיעפ עטוג
 טּפַאכעגנײרַא רעבָא ךיז טָאה הבישי רעמינָאלס ןיא .ןדמל רעסיורג ַא ןסקַאװ
 ("דנוב , םעד ןפורעגנָא בר רעמינָאלס רעד עלעסָאי בר טָאה ױזַא) "הפיגמ, יד
 םעד ןפרָאװרַאפ ןבָאה ,עטסקיעפ יד דָארג ,םירוחב-הבישי רעקילדנעצ ליפ ןוא
 ריּפַאּפ-סָאריּפַאּפ םעניד ףיוא ךעלכיב עיינ וצ ךיז ןעמונעג ןוא םיקסוּפ ןוא ס"ש
 ןזָאלרַאפ וצ טסילשַאב רע .עיש-בקעי ןעועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .עטקורדעג
 םעדכָאנ ןוא קָאטסילַאיב ןיא טרָאפ רע .רעטעברַא ןַא ןרעו ןוא טנעוו-הבישי יד
 -גירגַאש ַא ,רעברַאג ַא טרעוו רע .ײרעברַאג ַא ןיא ןָא טמוק רע ּוװ ,קינירק ןיא
 ןויטקַא ןַא רָאג רע טמענ ,"דנוב, ןיא ,גנוגעװַאב רעקיטרָאד רעד ןיא .קישט
 ןפױלטנַא זומ רע ,ןענָאיּפש עשירַאצ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ רע ,לײטנָא
 .ײרעברַאג רעד ןיא ןטעברַא ןיירַא טערט רע ּוװ ,לטעטש-םייה ןייז ןיא טמוק ןוא
 ,טייצ עיירפ עצנַאג ןייז טעמדיוו רע ןעמעוו ,ײטרַאּפ רעד ןיא רע זיא רעדיוו
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 -עגסיוא ,ליטש רעד ןיא .ןטייקיעפ עשירָאטַאטיגַא ענייז ,עיגרענע עצנַאג ןייז

 עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טַאט ןדעי טימ ,טרָאװ ןדעי טימ טנכער

 ןעוועג זיא רע .דנוב-רעברַאג םעד ןיא טגָאמרַאפ ןַאד טָאה "דנוב, רעד סָאװ ,ןיז

 -ַאיצָאס םעד ןופ םיאנוש ,"דנוב, ןופ רענגעק וליּפַא ןוא םירבח עלַא ייב טבילַאב

 -עגפיוא קידנעטש ,ןכעלרע ,ןליטש ןרַאפ ץראיךרד סיורג טַאהעג ןבָאה םזיל

 עשירַאצ יד .םורַא ןצנַאג םעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא רע .ןעִיש-בקעי ןטגייל

 טקישעגסױרַא ,קינירק ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןעיש-בקעי ךָאנ טָאה ײצילָאּפ

 טשינ לטעטש ַא ןיא טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד טרעוו זָאירוק ַא יו .ווירב-קעטש

 -ַאפ ןטימ עקַאט ,עיש-בקעי םענייא טריטסערַא ,ןַאכעלעט ןיא ,ןעטיב ןופ טייוו

 טָאה ײצילָאּפ עקיטרָאד יד ןעמעוו ,קישטנירַאטַאק ַא ,יקסנַאלוב ןעמָאנ-עילימ

 .עיש-בקעי ןתמא ןרַאפ ןעמונעגנָא

 קינדַאירוא רעד ןעוועג זיא ןעטיב ןיא םזירַאצ ןקיטכעמ ןופ רעייטשרָאּפ רעד

 טגעלפ רע רעבָא ןעיש-בקעי ףיוא טפרַאשעג ןייצ ענייז טָאה רע .יקסוועשַאלַאג

 "רעניירא ַא ,רעקיטכיזרָאפ ןעוועג זיא עיש-בקעי ןוא ,ןעניפעג ןענעק טשינרָאג

 .ןזָאל טשינ ןרוּפש םוש ןייק טעברַא ןייז ךָאנ טגלעפ סָאװ ,הכאלמ-לעב

 גנַאל ןכָאװ .סופיט ַא ףיוא קנַארק טרעוװ עַיש-בקעי ןוא השעמ ַא ךיז טכַאמ

 .ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעגּפָא םיא ןבָאה םירבח יד ,טעב ןיא ןגעלעג רע זיא

 גָאטײב ,ןרושזיד עקידנעטש .ןלעפ טשינרָאג םיא לָאז סע זא ,םעד ראפ טגרָאזעג

 ןופ רָאטקָאד ַא וליפא ןבָאה ייז .טעב סנקנארק םייב טכַאװעג ןבָאה ,טכַאנייב ןוא

 טכודעג ךיז טָאה סע ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא דָארג .טכַארבעג ןקנַארק םוצ םינָאלס

 יד .ּפָא רע טבראטש ,ןבעל םייב ןעיש-בקעי ןטלאהרעד וצ טגנילעג סע זַא

 ןכַאמ וצ ןסילשַאב םירבח .טנייפ ייס ,טניירפ ייס ,ןעמעלַא ןגָאלשרעד טָאה העידי

 ןייק רענדער ַא ךָאנ טקישעג טָאה ןעמ .טנידרַאפ טָאה רע יו היוול ַא ןעיש-בקעי

 רעד ןופ הריד רעוויטַאריּפסנָאק רעד ןיא ןעמ טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .םינָאלס

 ץנַארק ַא טיירגעגוצ רעדאסיוואנ לקנַאי ייב גרַאב ןפיוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 זיא יקסוועשַאלַאג קינדַאירוא םוצ .ןטפירשפיוא עקירעהעג יד טימ עטנעל ַא ןוא

 .סעטנעל ןוא ץנערק טימ היוול ַא ןטיירג ןטסידנוב יד זַא ,גנַאלק רעד ןעגנַאגרעד

 זיא'ס ּוו ,זיוה םייב .ןזָאלרעד וצ טשינ סָאד ךיירגינעק ןייז ןיא טסילשַאב רע

 קינשזַארטס רעד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא רעּפרעק רעטיוט רעד ןגעלעג

 ןעמענוצ טשינ רעּפרעק םעד לָאז ןעמ טיהעג טָאה רעכלעוו ,קישטּפישט ןָאמיס

 רבקמ ןעיש-בקעי טשינ טביולרעד וװַאטסירּפ רעד :לעפַאב ַא ןבעגעגסיױרַא ןוא

 עכלעזַא ןעוועג ,ןטַארַאב ךיז ןבָאה םירבח ,גָאט רעד רעבירַא זיא ורמוא ןיא .ןייז

 םיא ןוא תמ םעד ןעמענ חוכ טימ ,טלאוועג טימ לָאז'מ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ

 -רעט ןזיב ,ןגרָאמ זיב ןטרַאװ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .היוול יד ןענעדרָאניײא

 ,היוול רעד ןגעוו רעפטנע ןַא ןבעג טלָאזעג טָאה ווַאטסירּפ רעד ןעוו ןימ

 רעד ןופ ןַאמ ףניפ ,1906 ןופ טכַאניץרעמ ַא ,טכַאניב 12 ןעוועג זיא'ס

 טרעלקרעד ןעמ ּוװ ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןפורעגסיױרַא ןעמ טָאה *אשידק-הרבח;

 זיב םיא טייז ןוא טכער ןייז םיא טכַאמ ,םענעברָאטשעג םעד ףכית טמענ; :ייז

 ,עמַאמ-עטַאט ןוא ךייא ץוח רענייק ,ןסיוו טשינ םעד ןופ רָאט רענייק .רבקמ גָאט

 ..'קעװַא ריביס ןיא רימ ייב ריא טעוװ ,ןסיוורעד רעצעמע ךיז טעוװ רעמָאט ןוא
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 קינדַארוא רעד טהנעטעגנייא "אשידק הרבח; רעד טימ טָאה םירוביד עכלעזַא

 .בר רענָאיזַאק רעד לקנַאי ןעוװעג זיא תודע סלַא .יקסוועשַאלַאג

 -עגפיורַא תמ םעד טָאה'מ ,תוכלמ ןופ ןוצר םעד ןוטעג טָאה "אשידק הרבח;

 -ניה .טריפעג םלוע:תיב םוצ םיא ךעלסעג-רעטניה ךרוד ןוא רופ ַא ףיוא טגייל

 -ַאג עכלעוו ,סעקינשזַארטס ענעטלַאהַאב טקרעמַאב ןעמ טָאה ןַאקרַאּפ םעד רעט

 .טריפעגסיוא טרעוו לעפַאב ןייז יצ ןרינָאיּפשוצכָאנ טקישעגרעטנוא טָאה יקסוועשַאל

 זיא'ס רעבָא ,הלבנ:השעמ יד טסּוװרעד לטעטש סָאד ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא

 -קעװַא ןעמ טָאה ץנַארק ןטיירגעגוצ םעד .ןוטוצפיוא סָאװ ןעוועג טשינ ןיוש

 וצ טייהיירט ןריוושעג ,סעדער ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןטרָאד ,רבק םוצ ןגָארטעג

 .טפמעקעג טָאה עיש-בקעי עכלעוו רַאפ ןלַאעדיא יד

 .םלוע:תיב ןפיוא ןעמוק וצ באב-העשת גהנמ ַא ןעוועג זיא לטעטש ןיא

 רבק םוצ ןעמוק טנגוי יד ןוא רעטעברַא עשידִיי יד ןַאד וגעלפ דנַאנַאכָאנ ןרָאי

 .דובכה תארי ןוא עביל טימ םיא ןענָאמרעד ןוא ןעַיש-בקעי ןופ

 לא א
 א

 יד טכוזעגסיוא ,רעדורב סעַיש-בקעי ,ןחנ ןופ ףליהטימ רעד ייב בָאה ךיא
 טיטש הרוש רעט16 רעד ןיא .החּפשמ יד טלעטשעג םיא טָאה סע סָאװ הבצמ
 םיוק בָאה'כ .טמורקעגסיוא ,ךָאמ ןוא זָארג טימ ןסקַאװַאב ,טמַאזנייארַאפ יז
 ןט2 םעד ןברָאטשעג זיא רע זַא ,עטַאד יד ןוא טפירשפיוא םעד טנעיילעגרעביא
 .(1906 ץרעמ ןיא רעפעגמוא) ו"סרת רָאי ןיא רדא שדוח-שאר גָאט



 רעטסנעפ-סַאלנג לזייר

 םייהדניק ןיימ ןוּפ סנטַאש

 ןייג וצ ןעּפ ןיימ ןייא טציא ןַאּפש ךיא ,עניימ םייה ,סניימ עלעטעטש ,ןעטיב

 עטשרע עניימ טלעטשעג בָאה ךיא ּוװ ,דרע ןייד ףיוא ,ןכַאילש ענייד ףיוא קירוצ

 רעד ףיא טרענעג ךיז טָאה סָאװ טייהדניק רעסעװרָאב ַא וצ טירט יד ,טירט

 רעד עשטיא ,עניימ עדייז רעד סָאװ זיוה ןסיורג ןטנערבעגּפָא םעד ןופ הברוח

 -גייא טָאה סָאװ טייהדניק ַא .טיובעגפיוא רעטַאמ ןוא ימ ליפ טימ טָאה ,רעילַאמ

 רעבלעז רעד ןעוו ,ץכערק ןכעלטסגנא ןטצעל םעד ןרָאי-לגיװ עריא ןיא ןגיוזעג

 -ָאק עשירַאצ יד עכלעוו ןיא ,ןעמַאלּפ יד ףיוא קידנקוק ןעגנַאגעגסיױא זיא עדייז

 .ףַאשַאב ןייז טלקיוועגנייא ןבָאה ןקַאז

  רָאנ טשינ ןדייז ןיימ ןופ ץכערק ןקידססוג ןטצעל םענעי טימ בָאה ךיא

 ,רעביטש עקידנענערב ןופ חיר םעד ,םייה רעבורח ןופ רעצ םעד טמעטָאעגנײרַא

 בָאה ךיא רָאנ ,דָאס סנדייז ןיימ ןיא רעמייב-ןשרַאק 20 יד ןופ ןרעקַאלפ סָאד

 -סױרַא ךיז טָאה עניימ טייקירָאיפניפ יד ,טייהדניק ןיימ טמעטָאעגסױרַא טלָאמעד

 ,גרָאז יד ךיז ףיוא ןגצעגפיורַא ןוא ןעלצרָאװ עכעלריטַאנ ערעייז ןופ ןסירעג

 ..! עסיורג? ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ,טײקנסקַאװרעד ןופ דנַאטשרַאפ םעד

 -רעטניה םעד ןיא ןבילבעג זיא עדייז רעטיוט ַא ,לטעטש קידנענערב ַא ,ָאי

 -עוו עטקאּפעג .רענעמ ,רעדניק, ןעיורפ ,ןשטנעמ ןפָאלעג ןענעז סיוארָאפ .טנורג

 זיא עטאט ןיימ .עװעסָאק ןייק געוו ןפיוא ָאלּפָאּפ םוצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה רענעג

 טָאה רעדניק עניילק ריפ טימ עמַאמ ןיימ .עקירעמַא ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיוש

 עריא טימ ןוא ןסע לקעּפ ַא טימ ךיז טרוגעגנָא ,טנעה ןוא סיפ עריא טנאּפשעגניײיא

 טנעה יד ףיוא דניק לציּפ ַא ...עװעסָאק ןייק סופוצ ןעגנאגעג ךיוא יז זיא רעדניק

 -ַאמ רעד ןופ ןטייז עדייב ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה גניליווצ רעקירָאי-יירד רעד ןוא

 רעד ןופ לקערב ןייק ןעמוקעגנָא טשינ וליפַא ןיוש זיא רימ רַאפ ןוא דיילק סעמ

 ..עסיורג ַא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .ןטלַאהוצנָא ךיז ףיוא דיילק סעמַאמ

 .ךעלגעממוא ןעוועג שיזיפ זיא סע .ןעגנַאגרעד טשינ רימ ןענעז עװעסָאק ןייק

 -ניק יד .רעגנעל ןוא רערעווש לָאמ סָאד ןעמוקעגנָא געוו רעד זיא ןעמַאמ ןיימ

 ;ןטעבעג ךיז ןוא ףױרַא ןעמַאמ רעד וצ ךעלטנעה יד ןגיוצעג ,טנייוועג ןבָאה רעד

 ןגָארטעגּפָא סע ,טנעה יד ףיוא דניק ַא ןעמונעג עמַאמ יד טָאה ."ךימ םענ עמַאמ,
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 ,.דניק טייווצ ַא ןעמענ ןעמוקעגוצ ןוא ןייטש דניק סָאד טזָאלעג ,געוו לקיטש ַא

 געוונשיווצ םעד ןיא טעקנַאלבעג ךיז טָאה סָאװ ,עסיורג יד ןעוועג ןיב ךיא

 ,רעמ טנייוועג טשינ וליפא ,טנייוועג טשינ וליפא ןוא ,ןטייווצ ןוא לרעדורב ןייא ןופ

 טָאה ,עװעסָאק ןופ טסרָאװ 16 ,עקיעסקעלַא ףרָאד םעד ןיא זיוה שירעוּפ ַא

 ןייז זדנוא רַאפ טײרּפשעגסױא ןוא טנעוו ריפ ענייז ןיא ןעמונעגניירַא זדנוא

 ,ליד םענרעדרע ןטרַאה

 -אפעגנייא יד ןופ .לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז רעטעּפש געט טכַא

 ןבָאה ,רעדניק ,רימ .ךיור סעגנעטס עצרַאװש ןגיוצעג ךָאנ ךיז ןבָאה תוברוח ענעל

 ןופ שינעכעדעג ַא טכוזעג ,רעזייה עבורח עטנערבעגּפָא יד ןשיווצ טיירדעג ךיז

 ליּפש ַא טכאמעג רימ ןבָאה ,ןליוק ענעסָאשעגסיוא עצנאג סעּפוק ןענופעג ןוא ,םייה

 ,םעד ןופ ַאזַא

 טלעטשעגנייא טייקכעלפעה רעשינַאמרעג רעייז טימ ןבָאה ןטאדלָאס עשישטייד

 סָאװ ,סַאג רענייסָאש ףיוא ןוא ןיירַא דָאב ןיא גנורעקלעפַאב יד טריפעג .גנונעדרָא

 ;לדליש ַא טּפַאלקעגפױרַא ייז ןבָאה ,אווָאנַאמָאד עיצנַאטס רעד וצ טריפעג טָאה

 .*עסַארטשףָאהנַאב;,

 .ןבעג זצע ןייק טנעקעג טשינ ךיוא ךיז ןשטייד יד ןבָאה ןעטיב ןעמָאנ ןטימ

 ןעזעגמורַא ךיז ןבָאה ייז ןעוו "ןטיב ןיילק, ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןעמ טָאה בײהנָא ןופ

 .ןעטיב ןבילבעג לטעטש סָאד זיא -- ָאטשינ זיא *ןטיב, ערעסערג ןייק זַא

 ןשטנעמ יד בילוצ רָאנ ,ןעמָאנ ריא בילוצ רָאנ טשינ ןבילבעג זיא ןעטיב ןוא

 בילוצ ןבילבעג זיא ןעטיב .דרע ריא ןיא ימ ןוא חוכ רעייז טצנַאלפרַאפ ןבָאה סָאװ

 סָאװ ךייט םעד ,ערַאשטש רעקיטכערּפ רעד ,תורצוא-רוטַאנ יד ,ןטייקנייש עריא

 טימ גנאפשיפ ןופ גָאװצ טימ רעיױּפ םוצ :תונושל ליפ ױזַא ףיוא טדערעג טָאה

 ;חוכ ןקידנזיורב ריא טימ רענלימ םוצ ;סעקטָאלּפ עקידעבעל ןופ ןח םענרעבליז םעד

 ריא טימ לדיימ-רוחב םוצ ;ןגערב יד ייב ליּפש ןקידעקשוילָאּפ טימ רעדניק יד וצ

 -ָאר יד טיײלגַאב טָאה סָאװ ,סעבַאשז יד ןופ ןעקאווק סָאד ,רעטסילפעג ןקיטכאנ

 רעד עכלעוו טימ ,סעיליל עסייוו יד ;סַאג עשטערַאז ףיוא רעריצאּפש עשיטנאמ

 עריא ייב סענַאּפ ענירג יד ;ןגרָאמירפ-גנילירפ א ןיא טקעדַאב ךיז טָאה ךייט

 -ןישודק ןטכעלפסיוא ןוא ךעלפייפ ןכַאמ ןגעלפ ךעלגנַיי יד עכלעוו ןופ ןגערב

 ...תולכ עטמולחעגסיוא ערעייז רַאפ ךעלגניר

 םייב שעװעג רעייז טּפאלקעגסיוא סעקינלַארּפ טימ ןבָאה סעטרעיוּפ עגנוי

 ...ןוגינ ןקיצרַאה ַא ,ןטסָארּפ ַא ןגיוצרַאפ ןוא ךייט

 -ונרַאפ ןעוועג ןענעז סעמַאמ יד ןעוו ,גָאטימכָאנ קיטיירפ ךיז ןדָאב סָאד ןוא

 ןיא ןטישוצסיוא ףיוא דמאז ןלעג ןטימ ןוא טנלָאשט ןטימ ,תבש-ברע ןטימ ןעמ

 --- ןדָאב ךיז ןעגנַאגעג רעטכעט רענעטיב ןענעז טלָאמעד ...ףיוה ןיא ןוא זיוהריפ

 ּוװ טרָאד ,וצפיורַא טייוו ,טייו קעװַא ןענעז רעטלע-ילבפיוא םעד ןיא ךעלדיימ

 ץליהעג ַא ּוו ,ןסיײרּפ ןייק טעוװערעקרַאפ רועיש-רועיש ךיז טָאה ערַאשטש יד

 ןרעסַאװ יד ןופ סיוטש ןכעלריטַאנ םעד ןופ טריפעג, ןרָאפעגייברַאפ לָאמַא זיא

 ,ערעגנִיי יד טלייצרעד ןבָאה ערעטלע יד .טנעה עכעלשטנעמ ןופ ףליה רעד ןָא
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 -עג ָאד ןדָאכַארַאּפ ןענעז ,ןעמונראפ טָאה שטייד רעד רעדייא ,גנַאל טשינ טשרע זַא

 -נייק ךיז ,עניילק יד ,רימ ןבָאה ןרָאפעג ןענעז ןפיש יד ןיהּוװ ןוא ןענַאװ ןופ .ןרָאפ

 זיא ןעמ זַא ,ןעוועג רעכיז עלַא ןענעז ךאז ןייא ןיא רעבָא .טסּוװרעד טשינ לָאמ
 -גנִיי יד ןופ טייוו רקיע רעד ,ןשטנעמ ןופ טייוו זיא'ס זַא ,ןעגנַאגרַאפ טייוו רעייז

 ןשלדיימ ףיוא קוק ַא ,שַאנ ןשירעפיטש ַא ןּפַאכ ןליוו סָאװ ,סרעפיטש יד ,ךעל

 ,..בייל

 ,ךיז טשַאװ ןעמ .ערַאשטש רעד ןיא ןדָאב ךיז זיירק ַא ןיא ךעלדיימ ןעייג

 ךיז טמעש ןעמ ...ךיז טמעש ןעמ ןוא ןָא ךיז טקוק ןעמ ,טפיטש ןעמ ,טמיווש ןעמ

 טימ טפיול ןעמ ןוא ףייפ רעשלגנִיי ַא ךיז טרעהרעד סע .ילבפיוא ןשלדיימ ןטימ

 .סעטסוק יד ןיא ןטלַאהַאב ןגיל סָאװ ,רעדיילק יד וצ קערש

 ,ךעלעמילב עיולב יד ,לטעטש סָאד טמױזַאב ןבָאה סָאװ רעדלעפ-ןרָאק יד ןוא

 טמעטָאעג טָאה ,ּפעק יד רַאפ ךעלצנערק ןטכָאלפעג ןבָאה סעטרעױּפ יד עכלעוו ןופ

 .טעז טימ

 סָאד .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןענעז רעדלעפ-ןרָאק עקיבלעז יד

 -לעפאב עקידלטעטש יד ןוא דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא טיורב

 ןעגנַאגעג ןעמ זיא .ןעגנאז ענעטָאשעצ יד ןביילק זיולב טנעקעג טָאה גנורעק

 -ייד ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,רעדלעפ-ןרָאק ענעטינשעגּפָא ףיוא עסעװרָאב

 ןכלעוו ןופ ,לדנרעק ענעלאפעגּפָארַא סָאד טכוזעג טָאה ןעמ ןוא ,טַאדלָאס ןשישט

 .ןבָאה טשינ ןצונ ןייק ןיוש ןעק שטייד רעד

 -עג .רעדלעפ רענעטיב ןופ טיורב סָאד ןטינשעג ןבָאה ,ןשטייד יד ,ייז ןוא

 ןיא ."עקירבַאפ, עטסוּפ יד םעד טימ טקַאּפעגנָא ןוא קעז ןיא ןטָאשעג ,ןשָארד
 -עגפיוא ךיוא ךיז ןבָאה ,םוטש ןענַאטשעג טלָאמעד זיא סָאװ ,"קירבַאפ ,-ךוט רעד
 -ַאמ ןיימ טימ ןיב ךיא ןעוו ,טכאנרַאפ ַא ןיא לָאמניײא .סעקינעילּפ עשיסור ןטלאה

 טָאה סָאװ ןהמלש-דוד ןדייז ןימ וצ געו ןרעצריק םעד ךרוד ןעגנַאגעג ןעמ
 -עגּפָארַא רענעגנַאפעג-סגירק רעשיסור רעטוג ַא טָאה ,לכייט ןרעטניה טניוװעג

 -רַאפ לענש זיא םינּפ קידנעלכיימש סקינעילּפ םעד .ןרָאק עלעקעז ןיילק ַא ןפרָאװ

 קירבאפ רעד ןופ ןקָאטש עטסכעה יד ןופ רעטצנעפ יד ןופ םענייא ןופ ןדנוװש

 ..תבש ףיוא טיורב לקיטש ַא טקיטייצעג ךיז טָאה טנעה סעמַאמ ןיימ ןיא ןוא

 ןרָאי ןיא ןגיוצראפ ןוא ןכָאװ ןיא טבעווראפ ךיז ,ןפָאלעג געט יד ןענעז

 -לָאב ,עשילױוּפ ,ןשטייד :ךיז ןטייב ןעגנוריגער .המחלמ ,גרָאז ,רעגנוה ןופ ןרָאי

 -נוװצעג ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רענעטיב יד ןוא .ןלױּפ רעדיוװ ןוא סעקיוועש

 עלדַאװָאק רעד ףיוא ןזייא יװ .טכַאמ רעדעי וצ ןסאּפוצ ךיז ןוא ןגייב וצ ךיז ןעג

 .טסאּפעגוצ ןוא ןגיובעג ךיז יז טָאה

 עיטָאמ ןוא לימ עוװָארַאּפ ןייז טנפעעג קירוצ שטיוועילעדנעמ לסָאי-השמ טָאה

 -וטיטסניא עכעלטפאשלזעעג טרימרָאפ ךיז ןבָאה סע .םָארק-זייּפש ןייז --- סעבייל

 יד ןוא קעטָאילביב יד ,"ףעילער רענאקירעמַא, ,"םילוח-רוקיב, יד יװ .,סעיצ

 םענרעדָאמ טסכעה ַא ףיוא םידומיל עכעלטלעוו טנרעלעג טָאה ןעמ ּוװ ,לושקלָאפ
 טימ ןעקנעדעג קידנעטש לעװ ךיא .הקיני ןיימ טנייה ךָאנ יצ ךיא עכלעוו ןופ ,ןפוא
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 -עדנעמ םייח ,ןָאדרָאג דוד ,סרערעל עניימ ,לוש ענעי טייקראבקנאד ןוא עביל

 סָאװ ,שטיווָאקנימ לרעב רערעל ןטסטבילַאב ןטשרע ןיימ טּפיוהרעביא ,שטיוועיל

 ןטָאשרַאפ) .רעדרעמ-יצאנ יד ןופ ןפוא ןשיגארט ַא ףיוא ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא

 ..(שטיוװָאכעל ןיא לקינייא ןוא עכאי רעטכָאט ןייז טימ טייהרעקידעבעל ןרָאװעג

 ןעמונעג עמַאמ ןיימ טָאה .טנפעעג ךיז ןבָאה עקירעמַא ןופ ןרעיוט יד זיב

 ,דנאל יינ ַא וצ לָאמ סָאד ,ןפָאלעג רעדיוװ ןוא רעדניק ריפ עריא טימ לקעּפ סָאד

 םעיינ םוצ טעילוטעג טייקירָאירעדנימ ןיימ ךיז טָאה .ןגרָאמ ןרעסיז א ,ןבעל יינ ַא

 ענעי ןופ ,טייהדניק רעקירעגנוה רעד ןופ ןרוּפש עלַא ןשיװּפָא טלָאװעג ,דנאל

 ןוא ןסיש רעדיוו ןיוש טעװ ןעמ ןוא טָא-טָא זַא ,ארומ רעד ןופ .געט עסעוװרָאב

 ,רשוי ןופ ליפעג רענעריובעגנייא רעד טָאה .רעגנוה רעדיוו ןוא ןענערב רעדיוו

 הומ ןגנוי ןיימ ןיא ןבָאה .טזָאלעג טשינ תובא עניימ ןופ טנשריעג בָאה ךיא סָאװ

 טריוורעזערּפ ראפרעד ךיז טָאה ,טייהדניק ןיימ ןופ תונורכז יד טעילטעג קידנעטש

 קידהנכש ךיז ןבָאה רעביטׂש יד ּוװ ,טרָא םענעי וצ טפאשביל יד ןצראה ןיימ ןיא

 סָאװ קרַאמ ןפיוא זיוה ןסיורג םוצ וליפא ןוא רערעדנא רעד וצ ענייא טעילוטעג

 ןפיוא ןסיררַאפ טקוקעג ןוא ךעלביטש ערענעלק יד ףיוא טקוקעגרעטנורַא טָאה

 יז ןענעז םישודק .טכיילגעגסיוא טציא זיא ץלַא .ביל רימ זיא ץלַא ...לסעג-שדקה

 יז ,לסעג-שדקה םענופ סעטַאכ יד ןופ רכז רעד ןוא זיוה עסיורג סָאד ,עלַא טציא

 עכעלטסגנַא ,עמוטש יד טּפאזעגניירַא ןבָאה סָאװ ,תודע עמוטש יװ טרָאד ןעייטש

 | .ןעטיב ןופ ןדִיי יד ,רעניווװַאב עריא ןופ תוללי

 ןכָאנ ,לטעטש ןכָאנ טפאשקנעב יד ןביילב רימ ייב אמתסמ קיבייא ןיוש טעוװו

 ,שטנעמ ַא ןיא ,ןבעל ַא ןיא ךימ טגיוורַאפ ןוא לגיוו ןיימ ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ טרָא

 ,טייהדניק ןיימ ןופ ןרָאי-לגיוו יד ןיא טעמכ טגיוועגסיוא ךימ ןוא

 טקיביײארַאפ סָאװ ץלא ;ןעטיב ןעמָאנ טעד טגָארט סָאװ ץלַא ביל רימ זיא

 -עג טָאה סָאװ דרע יד ,ןריובעג ןיב ךיא ּוװ טרָא סָאד טקיבייארַאפ ,לטעטש סָאד

 ,טירט עטשרע עניימ טלעטשעג בָאה ךיא וװ דרע יד ,תובא עניימ טרענ

 וצ ןייז דנַאטשמיא טעװ חומ ןיימ ןוא ןּפַאלק טעװ ץרַאה ןיימ יװ גנַאל ױזַא

 לעוו ,טכַאניב ערַאשטש רעד ןופ רעטסילפעג םעד ןופ שינעכעדעג ןיא ןטלַאה

 --!ןעקנעדעג ךיא

 .טכַארבעגמוא ךיד ןבָאה עכלעוו ,רעדרעמ יד ןסעגרַאפ טשינ ךיוא לעװ ךיא

 יקצַאנשיװ ַאטינַא רעקירעי-12 רעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד ןעקנעדעג לעװ ךיא

 ."ןבעל ױזַא ןליוו רימ, :(לקינייא סימענ)

 ןגעו טביירש ,גרובנערע ַאיליא רעלעטשטפירש רעשידִיי-שיטעווָאס רעד

 :וזַא םעד

 השמ רעטָאפ ריא וצ לווירב ןיילק ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה ַאטינַא;

 -נַאל רעזדנוא ןיא ןײגנײרַא לווירב עקיזָאד סָאד טעװ .עקירעמַא ןיא יקצַאינשיװ

 -רעדנווו ןוא ,עטסכעלרעה עטסנעש יד ןופ רענייא יו ,עטכישעג-רעריטרַאמ רעג

 רעזדנוא ןקיביײארַאפ טעװ סָאװ קלָאפ רַאפ רוכזי םעד -- .ןטנעמוקָאד עטסרַאב

 ןענעז סע שידלעה ןוא ןביוהרעד ,סיורג יו טלעװ רעד ןזייווַאב ןוא עידעגַארט

 ,טכַארבעגמוא ןבָאה רעדרעמ-יצַאנ עשיטסידַאס יד ןעמעוו רעדניק ערעזדניא ;עוועג
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 ךדִיי 850 ףיוא הטיחש-יצַאנ עמַאזיורג יד ןעזעג ַאטינַא טָאה ןגיוא עריא טימ,

 ךיוא זא ,טסּוװעג טָאה יז .טנגעג רעשטיוָאנַארַאב ,ןעטיב לטעטש םעניילק ןיא

 -גיק ןפרָאװעג ןבָאה רעדרעמ-יצַאנ יו ןעזעג טָאה יז .ןרעוו טעדרָאמרעד טעוװ יז

 ךָאנ ןוא רעטומ ריא טימ ןעמַאזוצ טיוט ןפיוא קידנטרַאװ .רעמענורב יד ןיא רעד

 לווירב ריא ןבירשעג העש רעטצעל רעד ןיא ַאטינַא טָאה ,תונברק עזָאלפליה 0

 ליוו יז, .שטנעמ ןיא זיא סָאװ עטסנביוהרעד ןוא עטסכעה סָאד קידנעגנערבסױרַא

 ןזיווַאב טשינ טָאה ליורג-יצַאנ רעד וליפא ."ןבעל סָאד ביל טָאה יז ,ןברַאטש טשינ

 -טיוט ןופ עדימ ַא ,עטַאלז רעטומ ריא .גנַארד-סנבעל םעד ריא ןיא ןטױטוצּפָא

 ַאטינַא עקירָאי-12 יד רעבָאג ענעמוקעגמוא רעַירפ יד ןעוועג אנקמ ןיוש זיא ,טסגנַא

 רעד -- -- ?ןבעל רעייז ליוו ךיא רָאנ ,טיוט ןרַאפ ארומ טשינ בָאה ךיא , טביירש

 ..ןבעל םוצ עביל ןקירדוצסיוא זיא ןביירש ריא ןופ קנַאדעג רעצנַאג

 עכלעוו ףיוא, יד ןוא ןבעל סָאד טאהעג ביל ןבָאה רעטכעט ןוא ןיז רענעטיב

 טפמעקעג ןבָאה ,טנַאה עקיטולב רעייז ןגײלוצפיורַא ןעגנולעג טשינ זיא רעדרעמ יד

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןיקטעבויל היבצ רעזדנוא טפמעקעג טָאה סע יוװ ,ןבעל ןרַאפ

 (לקינייא ןַא סלאירזע הרובד) טעוװס יבצ ןיזוק ןיימ טפמעקעג טָאה סע יװ :;ָאטעג

 .סיפ עדייב ענייז ןבעגעגקעװַא ןוא לארשי ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ

 ,יקציניש השמ ,שטיװָאנַארַאב ןיא ןיזוק ןימ טפמעקעג רַאפרעד טָאה סע

 טָאה סע .טנַאה ַא ןריולרַאפ ףמַאק ןיא טָאה סָאװ ,רענָאיצולָאװער רעכעלרע רעד

 -ינוא רעקסנימ ןופ רָאסעּפָארּפ רעד ,יקציניש םייח רעדורב ןייז טפמעקעג רעכיז

 רעייז טפמעקעג ךיוא טָאה סע .קסנימ ןופ רעטכיר רעשידִיי רעד ,טעטיסרעוו

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעניימ רעטעפ רענשאּפערָאה רעד ,יקציניש לאירזע רעטָאפ

 ַא ןיא ןטָאשרַאפ ןוא 1942 רעבמעטּפעס ןיא שטיװָאנַארַאב ןיא טעדרָאמרעד

 ,ךעלקינייא ןוא רעטכעט ענייז טימ ןעמַאזוצ רבקזןסַאמ

 ענעי טקייוועגכרוד זיא סע ןכלעוו טימ טולב רעייא ,ןייּפ רעכעלטסגנַא רעייא

 ןסיורג םעד טלעוװו רעד ייב ןענָאמ קיביײא טעוװ ,רימ ןיא ןדיז קיבײא טעװ ,דרע

 ַאטינַא סָאװ ,ןבעל םעד רַאפ ,ןבעל ןופ עדרעוו רעד רַאפ ןפמעק טעװ ןוא בוח

 ,טַאהעג ביל ױזַא טָאה ריא ןוא



 ןאגאק אבא

 ילנײט ןוע טנ יח ,

 ( תונורכז לטעלב ַא

 "לבייט ורעטניה, ןעטיב ןביירשַאב וצ ןעמענרעטנוא סָאד ךיז ןעק ןעוו
 -עזדנוא ייברַאפ ןפָאלעג זיא סָאװ ,עלעכייט םענייש םעניילק םעד רעטניה ,טייצרעמוז
 ייב תבש ַא ןבײרשַאב ןעק רעװ ןוא .סעקזייה ענעגיובעגנייא ,עקירעדינ ,עניילק ער
 ןטסוּפ םוצ ןריצאּפש ןעגנאגעג ןענעז גרַאװגנוי ןיהּוװ ,?לכייט ןרעטניה, גָאט
 ..?רעמייב יד רעטנוא ןרָאװעג ?טרעלקרעד. טרָאד סע ןענעז סעביל לפיוו !דָאס

 ןוא םירעױּפ יד ןייגכרוד טכאנ רַאפ ןדעי ןגעלפ זיוה רעזדנוא ייבראפ

 חיר רעד .דלעפ ןיא גָאטסטעברַא ןַא ךָאנ ןעגנַאזעג ערעייז קידנעגניז סעטרעױּפ

 רעביא טָאה חיר רעדנַא ןַא ךיוא רעבָא ,טרוכשרַאפ טָאה רענטרעג יד ןופ

 ראפ ."עינרַאבראג ןופ חיר רעד, ,ןײרַא זָאנ ןיא טרַאּפשעג ןטרָאג רעזדנוא

 עכעליירפ יד .ץַאלּפ-סגנולייוורַאפ ַא ןעוועג עינרַאברַאג יד- זיא ךעלגנִיי זדנוא
 דרעפ ןטימ ןעײרדמורַא ךיז ןגעלפ רימ ןוא ןעגניז ןגעלפ ,סרעבראג יד ,ןעגנוי

 .ערָאק ןסיוטשעג טָאה סָאװ דָאר םורַא

 רַאפ ןעוועג זיא סעקזייה ערעזדנוא רעביאנגעק סערדלָאק ןופ קירבַאפ יד

 -מורַא ןגעלפ רימ .דניק רעקרָאי-וינ ַא ראפ "דנאלייא-ינוק , יו ,רעדניק ,זדנוא

 ײב רָאנ ץלא סָאד .רעדער ענעדיישראפ יד ,עירענישאמ יד ןטכארטַאב ,ןכירו

 ..ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ םידש יד סױרַא ןיוש ןכירק טנוװָא ןיא לייוו ,גָאט

 ,1915 רעבמעטּפעס זיב ןעוועג סָאד זיא ױזַא

 -ַאבעד ןדִיי ןגעלפ ,בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ ,שרדמה-תיב רענעטיב ןיא
 ךיז ןבָאה םידדצ ייווצ יד .ןשטייד יד רעדָא ןסור יד :רעסעב זיא סע רעװ ,ןריט
 .ןעמוקעגנָא ןענעז ןשטייד יד זיב טרעּפמַאעג גנַאל ױזַא

 ןעמונרַאפ ןעוועג ךָאנ ןענעז ןקַאזָאק יד .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג זיא ןעטיב

 .ןעטיב ןיא ןײרַא ןענעז ןשטייד עטשרע יד ןעוו ,רעזִייה יד ןדניצ ןטימ

 ןוא בָאה לסיב ןטימ ,טָאטש רעד רעטניה .,"ןָאהיװ, ןפיוא ןגעלעג ןענעז רימ
 טיור ןעוועג זיא למיה רעד ןוא ּפעק יד רעביא ןגיולפעג ןענעז ןליוק יד .סטוג
 רעסיורג רעד ןופ ןוא רעכעד ענעיורטש טימ רעזייה יד ןופ הפרש רעד ןופ
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 -עג ןענעז "לכייט ןרעטניה, רעזייה יד .טכיל א יװ טנערבעג טָאה סָאװ ,לוש
 ןבָאה .רעזייה יד ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,רעבָא ,הפרש רעד ךָאנ .ץנַאג ןבילב
 .טקעטשראפ ךיז ןטרָאד ןוא ןטרָאג ןפיוא עּפָאקָא ןא ןבָארגעגסױא לייוורעד רימ
 -ירּפ ףרָאד ןיא ערַאשטש טייז רענעי ףױא טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה ןסור יד
 זיא טכַאלש ַא .עירעליטרַא טימ ,ךייט טייז רעד ףיוא ןשטייד יד ןוא ,עווָארעב
 טָאה דרע יד .עּפָאקָא ןיא ןגעלעג ןענעז רימ ןוא טכאנ עצנאג א ןעגנאגעגנָא
 ףיוא ..דרע רעד טימ ןעמאזוצ רימ ןוא ,ןסָאש-עירעליטרא יד ןופ טרעטיצעג
 רַאפ זיא ןעטיב ץנאג זא ,ןענופעגסיוא ןוא ןכָארקעגסױרַא רימ ןענעז ירפ ןגרָאמ
 ןענעז ןדַיי עכעלטע ךָאנ ןוא רימ זיולב .עװעסָאק ןייק קעווא טכאלש רעד
 .ןבילבעג

 א טגיל רעלַאמ עשטיא זא ,ןענופעגסיוא רימ ןבָאה סאג רעיינ רעד ןיא

 טימ טָאה עשטלייב יורפ ןייז ןוא ,זיוה ןיא ןבייל רעזייל ייב רעקנארק-טיוט

 -עגניירא זיא .הלוח ןראפ טירבעגפיוא סע ןוא ךלימ לסיבא ןגָארקעג ימ סיורג

 ךיז יז טעב .ךלימ יד ןעקנורטעגסיוא ןוא שטייד רעטנוזעג ,רעסיורג א ןעמוק
 :רע טרעפטנע .קנַארק ךָאד זיא ןַאמ ןיימ ?וטסוט סָאּוו ,חצור ,ןלזג :םיא ייב
 ,ייברעד ןעוועג ןענעז עדייז ןיימ ןוא רעטָאפ ןיימ ,ךיא ..."קנארק ךיוא ןיב ךיא;
 ןעועג זיא'ס .םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רעלאמ רעד עשטיא ןעוו

 קעװַא רימ ןענעז .תמ םעד ןקידרעַאב וצ יװ םעלבָארּפ ַא ךָאד זיא ,רוּפכ-םוי ברע

 -ץגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,םָארקטינש סעשטיװָאניבַאר עשָאי וצ קרַאמ ןפיוא
 רעטומ ןיימ .םיכירכת ףיוא טנווייל לקיטש ַא ןענופעג טרָאד ןבָאה רימ .טריבַאר
 .דרעפ רָאּפ א ןכוז ןבױהעגנָא טָאה עדייז ןיימ ןוא ,טיינעגפיוא ןיילַא סע טָאה
 ,עלעגעוו סָאד טכארבעג רימ ןבָאה .ןעוועג טשינ זיא דרעפ ַא ןופ ןמיס ןייק רעבָא
 ךעלדייב יד ןיא ןריפרעדנאנופ טימרעד טגעלפ עינעּפורק םייח-לארשי סָאװ
 טריקיזיר ןליוק רעטנוא ןוא תמ םעד םעד ףיוא טגײלעגפורַא ,סַאװק רעשעלפ
 -ייד א .ןימלע-תיב םוצ געוו ןפיוא לימ ןוװָאראּפ ןזיב טּפוטשעג ןוא ,ןבעל ןטימ
 יז ןעבַאה סָאװ ,טלַאה, :ןגירשעצ ךיז ןוא ןטלאהראפ זדנוא טָאה רענלעז רעשט
 ןצנַאג ןיא םיא טָאה סָאד -- "ןטדָאט ןענייא; ךיא גָאז ??טעקַאּפ ןעזיד ןיא
 סַאד ,!עטדָאט ייז ןעבָארגאב טכאלש ןיא טצעי, ."עדנוה עטכולפרַאפ, :טעשויעצ
 םיוק םיא ייב ךיז טָאה ןעמ !??ןענָאיּפש ךיוא דניז יז ןוא ןָאיּפש ןייא טזיא
 זיא .ןגייצרעביא ךיז ןוא ןימלע-תיב ןפיוא ןייג זדנוא טימ לָאז רע ,ןטעבעגנייא

 יד ןבעל רבק א ןבָארגעגסיױא רימ ןבָאה שינעלייא ןיא ןֹוא ןעגנאגעגטימ רע

 ,ערַאשטש טייז רענעי ףיוא סרעקוקסיוא עשיסור יד רעבָא .ןעטיב ןופ ינּפ עמַאס

 ןעמונעג ייז ןבָאה ,סעּפע ךיז ןערָאּפ ןשטנעמ זַא ,ןעזרעד ןבָאה ,גרַאב ַא ףיוא

 -רעד רימ ןענעז ,רעכייב יד ףיוא ךיז קידנעקשטאר .ןליוק טימ ןעלגָאהאב זדנוא

 עירעליטרא יד .עּפָאקָא ןיא ןיירַא ןוא "לכייט ןרעטניה, זיוה רעזדנוא זיב ןכָארק

 .טכַאנ עצנאג א ןסָאשעג טָאה

 רימ ןוא בורג ןיא ירדנ-לכ טגָאזעג טָאה עדייז ןיימ .רוּפכ-םוי ןעוועג זיא'ס

 זדנוא זיא סע יװ ,"ברעמ ונינונחת הלעי, טימ ןפלָאהעגסיױרא םיא עלַא ןבָאה

 ...ןצרַאה ןפיוא ןעוועג
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 .טקידנערַאפ ךיז טָאה טכאלש יד .ליטש ןרָאװעג זיא ירפ רוּפכ-םוי

 יז יב טעברַאעג .ןשטייד יד טימ טבעלעגנייא זיא סע יו ךיז ןבָאה רימ

 -גנאווצ ןוא-ץראווש ףיוא ןרָאװעג טקישראפ ןענעז ערעדנַא .ןיול-רעגנוה ַא רַאפ

 יוזא טָא .ןטסירעלטיה עקיטפנוקוצ יד ןופ םעט םעד טכוזראפ ןבָאה רימ .טעברַא

 ועועג רימ ןענעז טייצ עסיוועג ַא .עיצַאּפוקָא עשטייד ערעווש יד רעבירַא זיא

 ,טכַאמ ַא ןָא ןצנַאג ןיא ןעוועג ןענעז רימ .ייז ןָא

 ײמרַא עטיור יד .קיזומ ןליּפש רימ ןרעה ,גָאט םענייש ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 -זייה יד ןופ ןכָארקעגסױרַא עלַא רימ ןענעז .ןעטיב ןייק טרישרַאמעגניײרַא טָאה

 סעקשָאמרַאה ,טצנַאטעג ןבָאה ןעײמרַא עטיור .ןײרַא סַאג ןיא רעכעל ןוא ךעל

 .ןעלקַאטקעּפס טריפעגפיוא ןעמ טָאה ףיוה-רעטסיולק ןיא ןוא טליּפשעג ןבָאה

 יוזא ךָאנ .טפאשטניירפ רעייז ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג ןענעז ןדִיי ערעטלע וליפַא

 ןייגוצ ןוא ּפָאק םעד ןבייהפיוא ןעמ ןעק קערש ןוא גנוגלָאפראפ ןופ ןרָאי ליפ

 ַא םיא טימ ןדער עקַאט לָאמ ַא ןוא םכילע-םולש א ןבעגּפָא ראסימָאק א וצ

 ..טרעיודעג גנאל טשינ טָאה סע רעבָא ...ךיוא טרָאװ שידִיי

 רעדיוו יד ןענעז דלַאב .ןײרַא זיא עשיליוּפ יד ןוא קעװַא זיא ײמרַא עטיור יד

 .ןעטיב ןיא ןבילבראפ ךעלדנע ןענעז ןקַאילָאּפ יד זיב ,ןיײרַא ןענעז ענעי ןוא סױרַא

 -נָא ןביוהעגנָא טָאה סע ןוא טלעטשעגנייא ןבעל סָאד ךיז טָאה זייווכעלסיב

 טימ ןטלַאװרַאפ וצ טמיטשאב ךימ ןעמ טָאה ןַאד ,.עקירעמַא ןופ עציטש ןעמוק

 סע ןעװ ןוא רענָאיגעל ןשילױוּפ ַא טימ טעברַאעג טרָאד בָאה ךיא .טסָאּפ רעד

 עצנאג סָאד טעמכ טָאה ,עקירעמא ןיא ןרָאפ וצ (תוכוס) עייר ןיימ ןעמוקעגנָא זיא

 רעביא זדנוא וטזָאל ןעמעוו ףיוא :טצפיזעגרעטנוא ןוא טיילגאבסיורא ךימ לטעטש

 ...טשטָאּפ ןיא

 רעשימייה רעד ףיוא ,לטעטש ןפיוא ןבעגעג קילב ַא ךיא בָאה לָאמ טצעל ַא

 "לכייט ןרעטניה; ךעלזייה יד ףיוא ,ןשטנעמ עטנעָאנ יד ףיוא ,טפאשדנאל

 .עלעטעטש רעייט ןיימ ,ןעטיב ןיימ עידַא



 ד ל ע פ א ט
 (עקירעמַא ,ןטָאטשע 'רַאפ ,ַאמַאהַאלקא -- אזולוט ןיא בר)

 ןעטינ ןופ תונוונו

 ,ןקרעמַאב ךיא לי ,ןעטיב ןופ ןרַאומעמ עניימ רענעייל םעד קידנעגנערב

 ןיב ךיא תמחמ ,עטקַאהעגּפָא ןוא עצרוק ןענעז תונורכז ןוא ןקורדנייא עניימ זַא

 -ייא רָאנ לטעטש ןיא טכַארברַאפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רענעמוקעגוצ ַא ןעוועג

 ליפ יד ןופ ןעמענ יד רקיע רעד ,ןסעגרַאפ ךס ַא ןיוש ךיא בָאה ךייוא .רָאי עקינ

 -ַאב ךימ ךיא ליוװ ךָאד .טנרעלעג ןענעק ןַאד טוג רעייז בָאה ךיא סָאװ ,םיתבה-לעב

 ןענָאזרעּפ ,ןּפיט ,ןטלַאטשעג :ךָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ ץלַא ןענעכייצרַאפ וצ ןעִימ

 ,טייהנעגנאגראפ רענעטיב ןיימ ןופ רָאי רָאּפ יד ראפ ןעטיב ןשידִיי םעד ןופ

 לטעטש םעניילק םעד ןיא טבעלעג ךיא בָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 זיא לטעטש סָאד .טחוש ןוא ןזח ןעוועג ןיב ךיא ּווװ ,עינרעבוג רעשזמָאל ,ץינעשימ

 ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ ךיילג .ץענערג רעשטייד-שיסור רעד ןופ טייוו טשינ ןעוועג

 יד ןופ גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ףיוא ןטיש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה המחלמ רעד

 ךיז ןבָאה סָאװ ,תופידר ןוא תוריזג עטנאקאב-טוג עלא יד סעינרעבוג-ץענערג

 לובלב א בילוצ ,ןבָאה ןדִיי רעצינעשימ יד ךיוא .שוריג-ןסאמ א טימ טקידנעעג

 ןוא לטעטש רעייז ןזָאלראפ טזומעג ,גנורעקלעפאב רעשיליוּפ רעקיטרָא רעד ןופ

 לגלוגמ ןיב ךיא ,טילּפ א ןבילבעג ןיוש םישדח:-גירק עטשרע יד ןיא ךיא ןיב יוזא

 ךיז טבייה ןַאד ןופ .רעגָאװש א טאהעג בָאה ךיא ּווװ ,שטיווָאנאראב ןיא ןרָאװעג

 ןעמָאנ םעד טרעהעג רָאנ ךיא בָאה ןַאד זיב .ןעטיב טימ טפאשטנאקאב ןיימ ןָא

 רעד ןיא טמשעג טָאה סע ןעמָאנ סנעמעוו ,רענעטיב עליכדרמ 'ר ךרֹוד לטעטש ןופ

 רעד, ןפורעג ןיוש רעהכָאנ קידצ ןסיורג םעד טָאה ןעמ ,תמא .טלעוו רעשידִיי

 רעטשרע ןייז ןופ ןעמָאנ רעד םיא טָאה ךָאד רעבָא ,*רעמינָאלס רעד, ןוא *רענעמשֶא

 ,טיילגאב רעטעּפש ךיוא תונבר

 -יב רעד זא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ,שטיווָאנאראב ןיא קידנעמוק ,טָא ןוא

 -עמַא ןייק ןרָאפעגּפָא גירק ןרַאפ טרַאה זיא ,קָאלבַאי רשא 'ר ,טחוש-ןזח רענעט

 ךיז ןוא לטעטש ןיא ןרָאפוצוצ ןטָארעג רימ ןבָאה החּפשמ ןוא דניירפ עטוג .עקיר

 -עג רעייז ייז ןבָאה ייברעד ןוא ,ב"וש ןוא תונזח רענעטיב טימ ןריסערעטניראפ

 -ניק ןוא בייוו ַא טימ לּפוטמ א ןעוועג ןאד ןיוש ןיב ךיא ,ןדַיי רענעטיב יד טביול

 .ןעטיב ןיא תבש ַא ףיוא ןרָאפעג ןיב ןוא טרעלקעג טשינ גנאל ךיא בָאה ,ןכב .רעד

 ,(1914 ףוס ןעוועג זיא'ס)
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 -- ךָאנ קנעדעג ךיא יו -- זיא סָאװ ,הינסכא רעד ןיא ןקיטכענרעביא ןכָאנ

 ףיוה-לוש םוצ קעווא יהפ קיטיירפ ךיא ןיב ,לטעטש ןיא רָאפנײרַא םייב ןענַאטשעג

 יד ּוװ ,ןעטיב ןופ טייקִיור ןוא טייקליטש יד טשַאררעביא ןאד טָאה ךימ .ןענעװַאד

 ןוא טעטש ּוװ ,טיבעג:המחלמ ןופ קידנעמוק .טליפעג טשינ ךיז טָאה המחלמ

 -כרוד ןכָאנ ,רעטילימ טימ טרעגַאלַאב ןעוועג ןענעז רעפרעד וליפַא ןוא ךעלטעטש

 רעד טליפעג קרַאטש ךיז טָאה סע ּוװ ,שטיווָאנאראב-קָאטסילַאיב עיניל יד ןרָאפ

 -רעטילימ ַא יװ ןעזעגסיוא ןַאד טָאה סָאװ ,שטיװָאנַארַאב ןזָאלרַאפ ןוא ,גירק

 -ינ יײלָאקינ טימ בַאטשטּפױה רעד ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה טָאטש ןיא) רעגַאל

 ךיא .טרעדנּוװרַאפ ךימ טייקליטש עשידִיי רענעטיב יד טָאה --- (,שטיװעיַאלָאק

 ןכָאנ ,ןענעוואד םייב שרדמה:תיב ןסיורג ןיא רעטעּפש בָאה ךיא ןעוו זא ,קנעדעג

 -נוה ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ טלייצרעד ייז ,ןדַיי רענעטיב םכילע-םולש ןבעגּפָא

 .טביולגעג טשינ שממ ייז ןבָאה ,ץענערג םייב תוליהק עשידִיי רעטרעד

 .עבָארּפ םשל ,תבש ןענעוואד ןדאלעגנייא ךימ ןבָאה םיאבג יד ןוא בר רעד

 ןיא טנװַאדעג ךיא בָאה .תונזח רַאפ טשינ לוש עטלַאק יד ,עודיכ ,זיא רעטניוו

 ןעוועג זיא ןגרָאמ ףיוא .ירפ תבש ןוא טכַאנוצ קיטיירפ שרדמה:תיב ןסיורג םעד

 יו םעד ךָאנ ןוא ןינע ןיימ ןגעוו םיתב-ילעב עבושח יד טימ בר םייב הפיסַא ןַא

 ןרָאװעג הוושומ ךיא ןיב ,הטיחש ינינע ןגעוו רימ טימ טסעומשעג טָאה בר רעד

 א יו ןעטיב ןיא ןבילבראפ ןיוש ךיא ןיב יוזא ןוא תוריכש ןגעוו לטעטש ןטימ

 ,טחוש:ןזח
 טרָא ןטימ ןענעקאב וצ רעטנענ ךיז ןביוהעגנָא ךיא בָאה בושת א קידנרעוו

 עריא ןופ תונורכז יד טימ טבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה ןעטיב .ןשטנעמ יד טימ ןוא

 ןעוועג זיא רעטצעל רעד .עקתותמ 'ר ןוא עליכדרמ 'ר :םינבר עסיורג עקידרעירפ

 .לארשייץרא ןיא רעטלע רעד ףיוא ןעוועג הלוע זיא ןוא ,ןרָאי ליפ ןעטיב ןיא בר

 סָאװ ,בר ןקילָאמַא ריא ,ןעליכדרמ 'ר טימ טריצלָאטש רעייז טָאה עלעטעטש סָאד

 טימ טריסערעטניא ךָאנ ךיִז רע טָאה ,םינָאלס ןיא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה רע םגה

 יד טימ ןוא בר ןקיטציא ריא טימ ןעגנויצאב ןטלאהעגנָא ןוא טקנעדעג ,ןעטיב

 -וצסיוא טכעלגעמרעד רימ טָאה ןעטיב וצ םינָאלס ןופ טיײקטנעָאנ יד .םיתב-ילעב

 .קידצ ןטמיראב-טלעוו ןסיורג ןטימ ןסעומש וצ ןוא ןעז וצ ךיז ןוצר ןיימ ןריפ

 ןייק ןרָאפעגוצ ךיא ןיב ןעטיב ןיא ךיז ןצעזאב ןיימ ךָאנ טייצ רעצרוק א ןיא

 טָא .ל"צז ןעליכדרמ 'ר ןופ הריטּפ רעד רַאפ רָאי ַא ךרעב ןעוועג זיא'ס .םינָאלס

 טיצ ןוא טרעלקראפ רעמיצ ןסיורג ןרעביא םורא טייג רע יװ ,ךָאנ םיא ךיא עז

 -עג ןבָאה ןרעמיצ-רעדָאפ יד ןיא .עקלול רעסיורג רעד ןופ ךיור םעד םאזגנאל

 הכרב א ןטעב וצ ,טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ ענעמוקעג ,סעמאמ ןוא סעטַאט טראוו

 בָאה ךיא .טנָארפ ןפיוא קעווא ןענעז סָאװ ,רעדניק ערעייז ראפ *ןדיי ןטוג, םייב

 ןענעז ייז יוזא יװ ,ןדייל ןטיבעג-ץענערג יד ןופ ןדִיי יוזא יו בר םעד טלייצרעד

 ןטיש סע ןוא ןעהעש עטלייצעג ןיא ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא

 רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגמורַא רדסכ זיא בר רעד .תוריזג ןוא םילובלב ייז ףיוא ךיז

 זיא םינּפ ןקיטכיל ןטלַא ןפיוא .טייהרעליטש טצכערקעג ,עקלול יד ןגיוצעג ןוא

 םיא בָאה ךיא ןעוו .רעביא טבעל ץראה עשידַיי עסיורג סָאד סָאװ קיטנעק ןעוועג

 .,טחוש-ןזח רענעטיב ןיב'כ זא ,טלייצרעד םיא ןוא ןעטיב ןופ סורג ַא ןבעגעגרעביא
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 עג ןוא טאהעג ביל טָאה רע קרַאטש יװ ,ןמיס א :טלַארטשעצ םינּפ ןייז ךיז טָאה

 ןבעגעגסיורא עטיב ןיימ ףיוא ןאד רימ טָאה רע ...סנייז לטעטש עטלַא סָאד טקנעד

 יד ךיא טיה טנייה זיב .הערת תנש ולסכ יוט טעמתחעג ,הטיחש ףיוא די-בתכ א

 .עטסרעייט סָאד יו הדועת

 ןעועג טשינ ךיוא זיא ,וויז קחצי ףסוי 'ר ,בר רענעטיב רעקיטלָאמעד רעד

 ןרעטנוא םידמול ןשיװצ טנאקאב ןעוועג רע זיא תונואג ןייז טימ .אינק-אלט ןייק

 א ןוא טייקכעלנעזרעּפ עסיורג א ןעוועג זיא רע ."יולע רעקירוװַאט רעד; ןעמָאנ

 רעשידמול רעד ןיא ןטלאהעג םיא ןופ טָאה ןעמ לפיוו ףיוא .שטנעמ רעכעלדניירפ

 ןיא ןעמוקעגנָא ןעטיב ןופ רעהכאנ זיא רע סָאװ ,טקאפ רעד ןגָאז תודע ןעק טלעוו

 -סנאירב ןועמש 'ר ןואג ןטסּוװאב ןופ טרָא ןפיוא הבישי-שאר ןוא בר סלא קסניירב

 -שיר ןוא ןיד:תיב שאר סלא רעבירַא זיא סָאװ ,(ל"צז ּפאקש ןועמש 'ר) רעק

 .ענדָארג ןייק אביתמ

 יד טימ ןוא ףיוה-לוש ןטימ ןדנובראפ גנע ןענעז ןעטיב ןופ תונורכז עניימ

 ךיילגוצ ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןענעז ןשטנעמ רענעטיב יד ןוא םישרדמ-יתב

 ןסיורג םעד רימ ראפ ךיא עז טָא .טנוואדעג ןבָאה ייז ּוװ םישרדמ:-יתב יד טימ

 -אג שרעה:בייל 'ר :םיתב-ילעב ענייש ענייז טימ ףיוה-לוש ןפיוא שרדמה:תיב

 -םוי שרדמה:תיב ןיא ןציז טגעלפ ןוא דימתמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,יקסניל

 ןרָאװעג רטפנ זיא רע .האירק-לעב ןוא הליפת-לעב רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .הלילו

 םייב ןעוועג דיּפסמ םיא טָאה בר רעד ןוא ןשטייד יד ייב טייצ ןיימ ראפ ךָאנ

 יאמש 'ר ןציז טגעלפ םיא ךָאנ .ןענרעל טגעלפ רע ּווװ ,שרדמה:תיב ןטנערבראפ

 זיא ןענרעל ןיא אתגולּפ-רב ןייז .ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,יקציווָאסיל

 -וס ןיא ןייז לּפלּפמ קידנעטש ךיז טגעלפ רע ןעמעוו טימ ,שרעה:בייל 'ר ןעוועג

 שמוח תבש ןדעי ןוא תוינשמ םלוע ןראפ ןענרעל טגעלפ יאמש 'ר .ס"ש ןופ תויג

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןענרעל ןייז ןופ טאהעג האנה רעייז טָאה םלוע רעד .שורדה ּפ"ע

 ,םימכח ידימלת לש ןילוח תחיש ןופ רעטרעוו עטוג טימ טליפעגנָא

 -םהרבא 'ר ןסעזעג זיא ,בר ןופ רעטייוצ רעד ,טנַאװ-חרזמ ןיא רעטייוו

 -נעייז .דחא םוקמב הלודגו הרות ןגָאז טנעקעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןגעוו ,ןייע בקעי

 קידנעטש רע טָאה קירבאפ-רעדעל רעסיורג א ןופ רעמיטנגייא ןוא רחוס א קיד

 עשָאי 'ר ןעוועג זיא "ןדַיי ענייש, גוס םעד ןופ .הרותל םיתע ןעוועג שידקמ

 ריאמ 'ר ןעוועג זיא םינּפ-תרדה ַא טימ דיי ַא .רעמערקטינש רעד ,שטיװָאניבַאר

 .שרדמה:תיב ןבלעז ןיא הליפת-לעב רעד ,(רעווענינוקָא) שטיבַאב

 ןענופעג ךָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,לוש רענרעצליה רענייש רעטלַא רעד ןגעוו

 ןבעגעגרעביא ןענעז סָאװ ,סעדנעגעל יד ךיא קנעדעג ,ןעטיב ןיא קידנעמוקנָא

 הרוסמ רעטלַא ןַא טיול זַא ,טלייצרעד ןבָאה םינקז רענעטיב .רודל רודמ ןרָאװעג

 ,הכאלמ-לעב רעדעי ןוא ,ןטכירראפ טשינ ןוא ןריטנָאמער לוש יד טשינ ןעמ רָאט

 ףיוא ןעוועג קיטנעק עקַאט זיא ..ןרעוו טקוזינעג ל"ר ןעק ןָאט סָאד טעװ סָאװ

 טשינ ,טרירעגוצ טשינ ריא וצ רענייק ךיז טָאה תורוד ןופ ךשמב זא ,לוש רעד

 .ןעזעגסיוא יז טָאה טרעטלערַאפ ױזַא -- ןסיורד ןופ טשינ ןוא קינייוװעניא ןופ

 טנעוו יד ןוא ,ץלָאה ןופ ןטנעמַאנרָא-טסנוק עטלַא ,ענייש רעייז טגָאמראפ טָאה יז

 -ייוצ א טיול .ןעיירעלאמ ײלרעלַא טימ טקעדאב ןעוועג קינייװעניא ןופ ןענעז
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 101 ןעטיב סקנפ

 ליפ .תופירש ןופ ןרעוװ וצ לוצנ הכרב א טאהעג לוש יד טָאה עדנעגעל רעט

 וערת ירשת ןיא ןעוו ןוא .ץנַאג ןבילבעג זיא ןוא ןעמוקעגרעביא יז זיא ןרעייפ

 ךרוד ןרָאװעג ןדנוצעגרעטנוא ףיוהלוש ןטימ לטעטש ןופ לטפניפ-ריפ זיא (1915)

 יד יו ,ןעזעגוצ ןָאהי ןופ עלַא רימ ןבָאה ,ןסור (ןקַאזָאק) עקידנטערטּפָא יד

 ןוש טנערב טָא ..ץנאג טייטש לוש עטלַא יד ןוא ןענערב ףיוהלוש םורַא רעזייה

 וצ לוש רעד וצ רעזייה עטסטנעָאנ עמַאס יד ןוא שרדמה:תיב רעסיורג רעד ךיוא

 יװ ,ךָאנ טייטש לוש עקיטייצראפ יד ,יז ןוא ןעמַאלפ ןופ טּפאכעגמורא ןיוש ןענעז

 ,הכרב רעד ןופ תוכז ןיא ,רעייפ ןופ ןעוועטאר יז לָאז ןעמ ןטעב ךיז טלָאװ יז

 -עטַאר טזָאלעג טשינ ןבָאה ןקַאזָאק יד רָאנ ,...ןבעגעג ריא טָאה דִיי רעטוג ַא סָאװ

 טשיװעגּפָא ןַאד ןענעז ױזַא ןוא ,ןשעל טשינ יז לָאז ןעמ זא ,טיהעג ןוא ןעוו

 סע רעכלעוו םורא ,לוש רעשירָאטסיה רעטלא רעד טימ ףיוהלוש רעד ןרָאװעג

 .סעדנעגעל ענייש יד טבעוועג ךיז ןבָאה

 ןבעגעגרעביא קרַאטש .ךיז רַאפ טלעוו א ןעוועג זיא לביטש עשידיסח סָאד

 לטעטש ןיא ןיבר םעד ןעגנערבניירַא םידיסח יד ןגעלפ ,ןיבר רעמינָאלס רעייז וצ

 ןטשרע ןוּכ ןטייצ יד ןופ ךָאנ ןעגנאגעגנָא זיא עיצידארט עקיזָאד יד .תבש ַא ףיוא

 ןטייצ יד ןיא ךיוא ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא ןוא ,ל"צז םהרבא 'ר ,ןיבר רעמינָאלס

 יד ןשיוצ טמשעג טָאה רע .טנעקעג ךיא בָאה םיא .עקלאומש 'ר שרוי ןייז ןופ

 ןגעלפ םירחוס םידיסח ןוא ,םכח א יװ ךיוא רָאנ ,קידצ ַא יװ רָאנ טשינ םידיסח

 א ףיא ןעמוק טגעלפ יבר רעד ןעוו .םירחסמ ערעייז ןגעוו ןייז הצע לאוש םיא

 -ראפ ןגעלפ םידיסח .החמשו-ןושש לטעטש ןיא ןייז טגעלפ ,ןעטיב ןיא תבש

 ַא ןּפַאכ טגעלפ ןעמ ןוא הניגנ ,הליכא ,הדובע ןיא תעל-תעמ רָאּפ ַא ןעגנערב

 רעכלעוו ,םענייא ךימ ךיא ןָאמרעד םידיסח רענעטיב יד ןשיוװצ ,ךיוא לדוקיר

 המלש םיא ןעמ טָאה ןפורעג .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא םסרופמ ןעוועג זיא

 טיהעגּפָא קרַאטש ןוא ללוכ ןופ םידיסח עטסטלע יד ןופ ןעוועג זיא רע .רענעטיב

 זיא סָאװ ,(ץיוורוה בייל) טחוש בייל 'ר ךיוא קנעדעג ךיא .תוגהנה עשידיסח ןיא

 -עדנעמ ריאמ לאומש 'ר ןעוועג זיא ןדּפק רעסיורג ַא .וערת רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ

 ןענעז סָאװ ,םידיסח רוד ןגנוי ןפיוא ןגָאלק טּפָא רימ רַאפ ךיז טגעלפ רע .שטיוועל

 רע זיא עניב ןוא לאירבג 'ר ןיז ענייז טימ .תודיסח ןיא טיהעגּפָא קרַאטש טשינ

 רָאג ןעוועג ךעלקינייא יד ןענעז ןגעקרעד -- ןדירפוצ ןעוועג זיא סע יװ ךָאנ

 וצ ןגרָאמירפ ןדעי ןקעוװ ןפרַאד קרַאטש ייז טגעלפ רע ןוא ...םידיסח עכַאװש

 ...ארובה תדובע וצ ןייג

 ,חנ) יקציואר רעדירב יד ןעװעג ןענעז םידיסח החּפשמ עוואקעשט  ַא

 ןופ רענייא .סעקלאוואק יד ןעמָאנ ןרעטנוא ךיוא טנָאקאב ,(לשרִיי ןוא עשטאמ

 -יב ןיא ןרָאפעגניירא רעהכאנ זיא ,דיװַאלַאמ ןופ יקציוואר םהרבא ,החּפשמ רעד

 אנח 'ר דיסח ןטימ לַאפ רעד טריסַאּפ ךיוא טָאה טייצ ןיימ ראפ .טחוש סלא ןעט

 -עגנָא ןעוועג זיא ןוא לביטש ןיא ןענרעל ןעמוקעג לָאמ ןייא זיא רע ןעוו ,ןיקטור

 תעב .ןברָאטשעג גנילצולּפ רע זיא ,רעדנעטש ףיוא ,ארמג רעד ףיוא טרַאּפש

 -רָאפ טשינ םידגנתמ ןוא םידיסח ןשיווצ ןתקולחמ ןייק ןעטיב ןיא ןענעז ןייז ןיימ

 שממ טשרעהעג טָאה סע .טעטש ערעדנַא ןיא ןפערט ךיז טגעלפ סע יוװ ,ןעמוקעג

 .הולשו םולש
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 ןסיורג ןיא ס"ש הרבח יד טלעטשעגרָאפ טָאה ךיז ראפ עּפורג ערעדנוזאב ַא

 -ירפ יד ןיא ,רעטניוו .תבש ןדעי ןביילקפיונוצ ךיז טגעלפ הרבח יד .שרדמה?תיק

 רועיש םעד טנעיילעג ,ןּפמָאל-ןיסָארעק ייב טנרעלעג ןעמ טָאה ,ןעהעש-ןגרָאמ

 שיט םייב .רענרעל רעטוג א ןעוועג זיא סָאװ ,רעקעב רעד ריאמ-עשטיא 'ר טָאה

 לטפלב א ןענַאטשראפ טוג טָאה סָאװ ,םלוע רעשּפיה א ןביילקפיונוצ ךיז טגעלפ

 לזייא 'ר ןוא בקעי 'ר רעדירב יד ךיא קנעדעג ס"ש הרבח רעד ןשיװצ .ָארמג

 וצ ןוא עקבָארָאק רעד ןופ רכוח רעד ןעוועג טלָאמעד זיא בקעי 'ר .יקסווָאקטיּפ

 ,םיבצק יד ייב הטיחש רעד ןופ ןובשח םעד ןבעגרעביא טּפָא ןעמוק ךיא געלפ םיא

 'ר ןעמוק ךיוא טגעלפ ס"ש הרבח ןופ שיט םוצ .תוריכש ןיימ ןעמענּפָא ךיוא יו

 -ַאג סעטַאמ 'ר ,(יקסוועלעשזוי רעמערק רעד עקטָאמ ,יקסווָאקדוי עשטיא-םייח

 ןבירשעג ןוא שיסור טנעקעג טוג טָאה ,ליכשמ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןייטשרעל

 ."סעינעשָארּפ,

 -לעב םעד ןיא ךיוא ןעניפעג טנעקעג ןעמ טָאה *ןדַיי ענייש , ןוא םידמול

 רענעטיב בור סָאד ."םיטייח,; םענעפורעג ױזַא םעד ןיא ,שרדמה:תיב ןשהכאלמ

 -עגנייא טימ ,סעיצידארט טימ ןדִַיי ןעוועג ןענעז רוד םענעי ןופ תוכאלמ-ילעב

 רעכעלמיטסקלָאפ ,רעקיצראה א טימ ןוא גנויצרעד רעפיט רעשידִיי רעטלצרָאװ

 ,הרות-ינב שממ ןעוועג ןענעז ייז ןופ ליפ .טײקנזָאלעגוצ

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעקעב םעד ריאמ-עשטיא טנָאמרעד ךיא בָאה טָא

 -ייו טשינ ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ?םיטייח, יד ייב .ס"ש הרבח ןיא רעגָאז-רועיש

 טלאפ א .הוצמ:רבדל םיזירז ןעוועג ןענעז תוכאלמ-ילעב יד .ןדִי עכלעזא קינ

 םיללּפתמ-"םיטייח, יד ןופ ןעוועג ןענעז טייל-אשידק-הרבח שלא טעמכ זא ,זיא

 יו רערעדנא ןייק טשינ ןעוועג עקַאט זיא אשידק-הרבח רעד ןֹופ יאבג רעד ןוא

 ןעמערַאװ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,(יקצינשזאנ) רעדיינש רעד ריאמ

 -תרדה ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .תודמ ענייש ענייז טימ ןוא ץרַאה ןשידִיי

 טריפעג טָאה רע .דָיי רעגולק ַא וצרעד ןוא דרָאב רעצראווש רענייש א טימ ,םינּפ

 ןייק .שינעדנעטשרַאפ ןוא טקַאט לופ טימ "םיטייח, ןופ ןוא ק"ח ןופ םינינע יד

 -רובצ וצ סערעטניא רעד .ןעועג דמערפ טשינ םיא זיא ןינע-ללכ רעשיטָאטש

 יירעדיינש עטסנעש יד ,אברדא ,ךַאפ ןייז ןיא טרעטשעג טשינ םיא טָאה םינינע

 .רעדניק עקידנעטשנא ןוא ענייפ טאהעג טָאה רע .טַאטשרַאװ ןייז ןופ סױרַא זיא

 זיא רעכלעוו ,רעדיינש רעד לוולעוו 'ר ןעוועג זיא הרבח רעד ןופ ינש יאבג

 רעכעלטנרָא ןוא רעליטש א ,הנומאב רובצ יכרצב םיקסעתמ יד ןופ ןעוועג ךיוא

 יו ,(שטיווָאקנימ) רעדיינש םעד השמ ךיוא ךיא קנעדעג טייל-הרבח יד ןופ .דָיי

 יד ייב םיללּפתמ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יקסווָאקדוי לרעב יוװ ,םיבצק עקינייא ךיוא

 ,ךיז טייטשראפ ,ןוא דיסח א ןעוועג זיא סָאװ ,סעשָארק רעטלא 'ר ץוח ַא) ?םיטייח;

 ןעוועג טייצ ןיימ ראפ זיא רעטלא 'ר .(לביטש-םידיסח ןופ ללּפתמ רעיירטעג ַא

 ,לטעטש ןיא עקטַאי רעטסערג רעד ןופ רעמיטנגייא רעד

 -ילעב יד ידכ ,"םיטייח, יד ייב ןייז ןגעלפ גָאט ראפ םינינמ עטשרע יד

 שרדמה:תיב ןסיורג ןיא .טעברַא רעד וצ ירפ ןלעטש ךיז ןענעק ןלָאז תוכאלמ

 .רעטעּפש ןענעוואד ןלעטש ךיז ןעמ טגעלפ
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 -ָאמרעד ךיא ליוו ,ףיוהלוש ןופ טכיזרעביא םעד טקידנעראפ ךיא רעדייא

 -- 1915 ןופ הפירש רעד ראפ ןענופעג ןטרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןינב א ךָאנ ןענ

 ןטלא ןטיול טיובעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,הוקמ רעד טימ דָאב עטלא יד ןיימ ךיא

 רעדעב רעד םייח לארשי ,ןטייקכעלמעווקאב עלא טאהעג רעבָא ןבָאה ,רעגייטש

 וצ יוזא יװ ,טסּוװעג ךיוא טָאה ןוא תיבה-לעב רענייפ א ןעוועג זיא (ינעּפורק)

 ,ןעטיב ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןרָאי יד ןיא .טלַאטשנַא ןייז ןיא גנונעדרָא ןטלַאה

 -קיטיירפ רעד .סנגינעגראפ עשידִיי עטסערג יד ןופ ןעוועג ץחרמ ןיא ןייג זיא

 ןענעגעגאב וצ תונכה ןוא ץחרמ ףיוא רקיע רעד ןײגקעװַא טגעלפ גָאט רעקיד

 -סױרַא ןיוש ןעמ טגעלפ ,דָאב ןיא העש עקינייא ןעגנערבראפ ןכָאנ .תבש םעד

 .אתכלמ-אתבש יד ןעמענוצפיוא טיירג ,רעקידתבש א ןעמוק

= 8 
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 טָאה ,1915 ןופ הפירש רעד ךָאנ ץנאג ןבילבעג זיא סָאװ ,לטעטש לייט ַא

 .ךיז ראפ לטעטש רעדנוזאב א טלעטשעגרָאפ המחלמ רעד רַאפ

 רעד, ןפורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,געוו רעמינָאלס ןפיוא שרדמה:תיב רעד

 רעד ךיוא) םיללּפתמ זיירק ןרעדנוזאב ןייז טאהעג טָאה ,"שרדמה:-תיב רעגראב

 -ילבעג ץנאג םעד ןיא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טנערבעגּפָא ןאד טָאה שרדמה:תיב

 טַאלב השמ :ךיא קנעדעג םיתב-ילעב עקיטרָאד יד ןופ ,(לטעטש ןופ לייט םענעב

 -קיוועג-ןיילק א ,קודצ 'ר רעווש ןייז טימ ,יקסנַאליגָאמ ףסוי ,(רערָאהאּפ השמ)

 -תיב ןופ תירחש-לעב רעקידנעטש רעד ,דימש רעד לאומש ,דַיי רעכַאװש רעקיס

 ."גראב ןפיוא, שרדמה

 ןבילבעג זיא ,(עילבערג ףיוא שרדמה:תיב רעד) שרדמה:תיב רעניילק רעד

 -עג ןטרָאד ןבָאה ,ןרָאי:עיצַאּפוקַא יד ןיא ןוא הפירש רעד ךָאנ רעקיצנייא רעד

 ,בגא ,טָאה לשרדמה:תיב עניילק סָאד .םיתב-ילעב ליפ ןוא בר רעד טנוװַאד

 .יקסבוראש לווער רעד לשרעה 'ר ,בר םענעגייא ןַא טאהעג ךיוא המחלמ רעד ראפ

 רענישזָאלָאװ םעד ,יקסרעבויל יכדרמ-בקעי 'ר ךיוא ךיא קנעדעג ןסַאג ענעי ןופ

 .רוד ןטלַא ןופ דָיי רעמורפ א רעייז --- חלושמ
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 10 ךרעב ,טנעקעג טשינ ןעטיב עקידהמחלמראפ עטלא סָאד ךיא בָאה גנַאל

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,עיצַאּפוקָא עשטייד רָאי עכעלטע יד ןיא .םישדח

 בָאה ךיא .סטנערבעגּפָא ןא ,דרוי א ןעוועג לטעטש סָאד ןיוש זיא ,ןעטיב ןיא ןייז

 טימ ,ןבעל ןלענָאיצידארט ןייז ןיא ןעטיב ןעז וצ ןזיוואב הפירש רעד ראפ ךָאנ

 .רעגייטשסנבעל ןטקילײהעג תורוד ןופ ןטלא ןייז טימ ,םיגהנימ ענייש ענייז

 ןעטיב טָאה ,ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןראפ ,ה"ערת ןופ םישדח עטצעל יד ןיא

 רענעמוקעגרָאפ רעד ןופ דָאירעּפ-גנאגכרוד ןקידנרעטישרעד םעד טכאמעגכרוד

 טָא תוכיראב ןביירשאב טיילסדנאל רענעטיב זא ,בַײלג ךיא שטָאכ ןוא .הפירש

 .טייצ רענעי ןופ םיטרּפ עקינייא ןבעגוצ ךָאנ ךיא ליוו ,הפוקת יד

 ןליטש ןיא עגאל יד ןיוש ךיז טָאה גנוטסעפ רעקסירב רעד ןופ ןלאפ ןטימ

 -ראפ רעטילימ עשיסור סָאד טָאה שרַאמקירוצ ןייז ףיוא .ןטיבעג לַאקידַאר ןעטיב
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 ןכרוד ןעיצ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןזָאבָא עגנאל .טנגעג רענעטיב יד ךיוא טציילפ

 יד ןופ םיטילּפ עשידִיי ליפ ןזיוואב ךיוא ךיז ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .לטעטש

 -נגטסרעמ ,חרזמ ףיוא םָארטשנסאמ ןטימ ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,ןטיבעג עטצעזַאב

 ,טנגעג רעקסנימ רעד וצ לייט

 עקינייא ןעורּפָא ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,תוחּפשמ ערעייז טימ םיטילּפ

 רעד ךיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,להק ןופ עציטש ןעמוקאב ןבָאה ,ןעטיב ןיא געט

 ןיא ןפָאלשעג ןענעז ןוא גנוזייּפשאב ןעמוקאב ןגעלפ ייז .ןטכילפ ענייז ןופ ךייה

 ןענעז םיטילּפ עילַאװכ רעד טימ .םישרדמ-יתב יד ןיא ןוא רעזייה עטַאוָיירּפ

 ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע-רעגיווש עניימ ךיוא ןעטיב ןרָאפעגכרוד טייצ רענעי ןיא

 טימ רעווש רעד .עװעיַארג ייב ,זדנָאינָאג לטעטש ןיא טניוװעג המחלמ רעד רַאפ

 רימ טימ .קסנימ ןייק ןעטיב ןופ ןרָאפעגּפָא ,ןכָאװ עקינייא ךָאנ ,ןענעז החּפשמ ןייז

 -עּפש טָאה סָאװ ,יקצעמָארטסָא לדוי רעגָאװש רערעגנִיי ןיימ ןבילברַאפ ןַאד זיא

 םורַא ױזַא זיא רע ןוא ,לטע ,רעטכָאט סנײטשרעלַאג הנח טימ טַאהעג הנותח רעט

 ,בשות רענעטיב א ןרָאװעג

 םוצ טרעטנענרעד רעייז ךיז טנָארּפ רעד טָאה ו"ערת םיארונ:םימי רַאפ

 וצ קידנרעלק ,ערַאשטש רעד ףיוא טקיטסעפראפ ךיז ןבָאה ןסור יד .לטעטש

 עסיורג א טלמאזעגפיוא ןעמ טָאה לטעטש ןיא .דנַאטשרעדיװ ןסיורג א ןלעטש

 ,עודיכ ,ןגעלפ סָאװ ,ןסור עקידנטערטּפָא יד ןופ ןפיוקוצסיוא ךיז ידכ טלעג עמוס

 ךיז ןעמ טָאה טעטש ךס א ןיא זא ,טרעהעג טָאה ןעמ .ןענערב ןוא ןדנעש ,ןביור

 "עג ןעמ טָאה יוזא .ןקאזָאק יד ןופ ןטַאטליױרג יד ןופ טעװעטארעגּפָא טלעג טימ

 ףןרעוװו טנערברַאפ ןופ ןפוא ַאזַא ףיוא ןעוועג ליצמ ןעמ טָאה עװעסַאק זַא ,טסּוװ

 גָאט ןטצעל ןיא ןוא טנשקעעגנייא ןטאדלָאס עשיסור עטצעל יד רעבָא ךיז ןבָאה

 "די-תנתמ; םוש ןייק .לטעטש סָאד ןדניצוצרעטנוא תונכה וצ ןטָארטעגוצ ייז ןענעז

 יד ןסָאגַאב ןוא ןעגנַאגעגמורַא ייז ןענעז ןיסָארעק רעשעלפ טימ .ןפלָאהעג טשינ טָאה

 ןיא ןענַאטשעג לטעטש סָאד ןיוש זיא העש רָאּפ ַא ןיא ןוא רעזייה ענרעצליה

 לטעטש ןופ ןדִיי יד .ןשעל טזָאלעגוצ טשינ םענייק ןבָאה ןטאדלָאס יד .,ןעמַאלפ

 ךָאנרעד זיא סָאװ ,ץאלּפ רעקידייל ַא ,"ןָאהיװ ןפיוא טעוװעטארעג ךיז ןבָאה

 ,"ןָאהיװא םענופ ,טרָאד ןופ .ךעלקעּפ ערעייז טימ ןשטנעמ ןופ טרעגאלאב ןרָאװעג

 -לוש ןטימ ,סטוג ןוא בָאה ןצנאג ןטימ רעזייה יד יװ ,ןקוקוצ טזומעג ןעמ טָאה

 ,ןעמוקעגנָא דלַאב ןענעז סָאװ ,ןשטייד עטשרע יד .ךיור טימ קעװַא ןעייג ,ףיוה

 ךיז םלוע םעד ןליופאב ןבָאה ,דלעפ ןפיוא ןדִיי הנחמ עצנאג יד קידנעעזרעד

 -אב ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,עוװעסָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןייג ןוא ןבייהוצפיוא

 ןביילב ןעק'מ ןוא טכאלש א ןָא ךיז טבייה דלאב זא ,טנרָאװעג ןבָאה ייז .טצעז

 .ו"ערת רוּפכ-םוי ראפ געט 2 ןעוועג זיא סָאד .ןרעייפ ייווצ ןשיוװצ ןקעטש

 ןוא "ןָאהיװע ןופ ןבייהעגפיוא םלוע רעד ךיז טָאה טכאנ רעד ןטימ ןיא

 .ןעטיב ןיא ןבילבעג ןענעז ןשטנעמ עטלייצעג .עװעסַאק ןייק סופ וצ ךיז טזָאלעג

 ליפ ,דנַאלסור ןייק ןפָאלטנא ןענעז םירעיױוּפ יד .טסוּפ ןעוועג ןענעז רעפרעד עלַא

 עטיוט טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןגעוו יד ףיוא .טנערברַאפ ןעוועג ןענעז רעפרעד

 .ןקידרעַאב וצ ןזיווַאב טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,רענלעז עטעגרהעג ןוא דרעפ

 -עג ןאד ןבָאה לטעטש ןיא .רוּפכ-םוי ברע ןעמוקעגנָא ןעמ זיא עװעסָאק ןיא
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 לטעטש סָאד .טפול רעטעטסעּפרַאפ רעד בילוצ ,סעימעדיּפע ןוא רעגנוה טשרעה
 -ָארטעג ,רעזייה עטנערבראפ עכעלטע ןופ םענסיוא ןטימ) .ץנאג ןעוועג רעבָא זיא
 עװעסָאק ןיא ןסעזעג ןענעז םיטילּפ רענעטיב יד .(ןטאנַארג-עירעליטרַא ןופ ענעפ
 רעטעּפש .תוכוס ךָאנ זיב לייט א ןוא ,תוכוס דעומה-לוח זיב לייט א ,געט עקינייא
 ןבָאה ענעמוקעגקירוצ יד .ןעטיב ןטנערבעגּפָא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןעמ טָאה

 רעטסערע רעד תעב ,ייה ייב רעטעברַא-סגנַאוצ ,ןדַײ עפורג

 .עיצַאּפוקָא רעשישטייד

 טשינ זיא רעזייה ענעבילבעג ץנאג יד ןיא .טסיװ ןוא טסוּפ טָאטש יד ןענופעג

 עשייג לייט ַא סָאװ ,ןעוועג זיא קילג ַא .םיפרשנ עלַא רַאפ .ץַאלּפ ןייק ןעוועג

 יד ןוא ץנאג ןבילבעג ןענעז ,רעפרעד עטנעָאנ ןופ ךיוא יו ,לטעטש ןופ רעזייה

 םיפרשנ ליפ ןבָאה .ןסור יד טימ ןפָאלטנא ןשטייד יד ראפ ָארומ סיוא ןענעז םַייוג

 ,האובת ןעוועג ךיוא זיא ןרעייש יד ןיא ,רעזייה עשַיוג ןיא לייוורעד טצעזאב ךיז

 טשינ םירעּפ יד ןבָאה םעד ץוח ַא ןוא .טזָאלעגרעביא ןבָאה םירעיוּפ יד סָאװ

 -סױרַא ךיז טָאה ןעטיב ץנאג .רעדלעפ יד ןופ לפָאטרַאק יד ןבָארגוצסױרַא ןזיוואב

 ,ךייר ןוא םערָא ,ןיילק ןוא סיורג .לפָאטראק ןבָארג רעדלעפ יד ףיוא טזָאלעג

 ,רעגנוה ןופ טָאטש יד טעוועטארעג טָאה סָאד .ןעוועג טקיטפעשאב ייברעד ןענעז

 טָאה סע ןוא לּפָאטרַאק טיײרגעגנָא ךיז ןבָאה תושפנ עכיירלָאצ טימ סעילימַאפ

 טשינ זיא טיורב זא ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו .ןפיוקרַאפ וצ ףיוא וליפא טקעלקעג

 ןעמ ןעק ,רעיט ןעוועג זיא ןפָארטעג לָאמ וצ טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןוא ןעוועג

 "נוה ןוא לקיטרַא רעקיטכיוו:סנבעל רעד ןרָאװעג זיא לפָאטראק זא ,ןייטשראפ

 .לפָאטראק טימ רָאנ טזײּפשאב ךיז ןבָאה תוחּפשמ רעטרעד
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 .עּפַאל עשירעדרעמ רעייז ןזייוװַאב וצ ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה לייוורעד

 -עקרענָא ףראד ןעמ םגה ,קידתוירזכא ןעוועג ןטנַאּפוקַא יד ןענעז טלָאמעד ךיוֵא

 םוצ טשינ ןגיטשעגרעביא רעטעּפש רָאי 25 טימ ןבָאה רעדניק ערעייז זא ,ןענ

 יד ןעמונראפ טָאה רוטנאדנעמָאק יד .ןרעטלע ערעייז לָאמ רעטנזיוט ןכיילגראפ

 -ַאב ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס ןוא ןריציפָא יד .יקצָאטָאּפ ףַארג ןופ עדייבעג עסיורג

 השרּפ יד ןבייהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא .רעזייה ענעבילבעגרעביא עלא יד ןיא טצעז

 רעד וצ טונימ 1 ףיוא טקיטעּפשרַאפ רעצעמע טָאה .טעברַא ףיוא ןּפעלש ןופ

 ןאד זיא ףָארטש ענעמונעגנָא ןא .חצר תוכמ ןגָאלשעג םיא ןעמ טָאה ,טעברַא

 וצ רעדָא ןקראּפ םוצ קירטש טימ ןדניבוצ ןטקידלושראפ םעד טגעלפ ןעמ :ןעוועג

 ףיוא ןעמ טגעלפ לָאמ טּפָא .זיױה סטנַאדנעמָאק םעד ןגעקטנַא ּפולס-ןָאפעלעט ַא

 ןיא טכאמעג טמיראב ךיז טָאה טּפױה רעביא .רעסַאו ןסיג ןטפָארטשַאב םעד

 יו טמיטשאב ןעוועג זיא סָאװ ,יקסרעבַאב שטייד רעד תוירזכא ןייז טימ לטעטש

 ,טנאה רענרעזייא ןא טימ לטעטש סָאד טריפעג טָאה רע ,ײצילָאּפ רעד ןופ ףעש

 ןגעלפ עלַא ןוא ןײגמורַא רע טגעלפ ןקעטש םענרעזייא ןַא טימ ךיוא עקַאט ןוא

 סָאד "טנרעלעגסיוא; יוזא יקסרעבאב טָאה טייצ רעד טימ .םיא רַאפ ןרעטיצ

 טָאה רע ,ןעמָאנרָאפ ןייז טימ ןפורנָא םענייא ןדעי טנעקעג טָאה רע זא ,לטעטש

 ..םינינע עשידִיי עלא טנעקעג טָאה ןוא שידִיי ןדער טנרעלעגסיוא ךיז

 טנגוי רעד ןופ לייט ןשּפיה א טקישעגסױרַא ןעמ טָאה טייצ רעסיוועג א ףיוא

 -עמרַאמ ןכַאמ ייב טעברַאעג טלָאמעד ןבָאה ךעלדיימ יד .טעברַאגנַאװצ ףיוא

 םייב טעברַאעג רעוװש ןבָאה םירוחב יד ןוא ,עווקורב ןוא סעקירוב ןופ דַאל

 ,לטעטש ןופ טייוו טשינ ,ןעגנוקיטסעפראפ עשידרערעטנוא ןעיוב

 א רעייז ןעוועג ןרָאי-עיצַאּפוקָא יד ןופ ךשמב זיא לטעטש ןיא םישזער רעד |
 ןופ רעזייה יד ןיא טרַאּפשראפ ןייז ןעמ טגעלפ רָאי רָאּפ עטשרע יד .רערעווש

 טשינ טכַאנ רעד ןיא טָאה לַארטשטכיל םוש ןייק .ירפ רעד ןיא זיב טכַאנ רַאפ

 ָאלימב טָאה גנוטכיילאב עסיורג ןייק ,בגא .זיוה ןייק ןופ ןענײשסױרַא טרָאטעג

 טנערבעג ןעמ טָאה .ןעוועג טשינ זיא ןיסָארעק .לטעטש ןיא ןייז טנעקעג טשינ

 לסיב א ןכאמ ךיז טגעלפ ."סעקינרוק, רעדָא ,ןיטנעּפרעט ףיוא ךעלּפמעל עניילק

 ןומ ןגעלפ רעטצנעפ יד .סטכאנ וצ קיטיירפ ףיוא ןזָאלעג סָאד ןעמ טָאה ,טפאנ

 ןבָאה ןשטייד יד .ןטכײלסױרַא טשינ ךיז לָאז סע ידכ ,ןעגנָאהראפ טכאנ ייב ןייז

 ךיז ייז ןבָאה ןלעפַאב ערעייז ןריפסיוא ייב ןוא ץילימ עשידִיי ַא טלעטשעגפיוא

 רעד ףיוא ןבעג-גנוטכַא םייב ךעלכַאזטּפיױה ,ןטנַאיצילימ עשידִיי יד טימ טצונַאב

 .טעברַא רעד ףיוא ןקיש םייב ןוא ענעיגיה ,טייקנייר

 .טזָאלעג קרַאטש רָאג רעגנוה רעד ןיוש ךיז טָאה רָאי-עיצַאּפוקָא ןטייווצ ןיא

 ףיוא טלייטעג שדוח ןדעי טָאה ןעמ סָאװ ,ןעיילק טימ טשימעג ,לעמ סָאד ,ןליפ

 ןעמ טָאה ןכָאװ ייווצ ערעדנַא יד ןוא ןכָאװ ייווצ ףיוא רָאנ טקעלקעג טָאה ,ןטרַאק

 טצעזראפ ןבָאה ןוא יירענטרעג וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ןדִיי רענעטיב .טרעגנוהעג

 ףיוא דרעפ ןייק ןעוועג טשינ רעבָא ןענעז סע .ןסנירג ענעדיישראפ ןוא לפָאטראק

 ףיוא טסימ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא'ס ןוא רעדלעפ ענעזָאלראפ יד ןרעקַא וצ

 ןופ ןעמונעגסױרַא טשינ טָאה ןעמ זא ןפָארטעג סנטסרעמ טָאה סע .ןקיטסימאב וצ

 .טצעזראפ גנילירפ ןיא טָאה ןעמ סָאװ לּפָאטרָאק םוכס םעד וליפא דרע רעד
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 ןבָאה תוכאלמ-ילעב יילרעלא יד .ןברָאטשעגּפָא ןצנאג ןיא זיא לדנאה רעד

 ןלַאירעטאמ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע לייו ,טעברַא ןייק טאהעג טשינ ךיוא

 -עביולרעד ערעדנוזאב א ןבָאה טפראדאב ןעמ טָאה ןעטיב ןופ ןרָאפסױרַא ףיוא

 .ןבעגעג ןעוו ןטלעז ןעמ טָאה שינעביולרעד ַאזַא ןוא שינ

 -ילעב עכייר לייט א .טמערָאראפ רעייז ןעוועג ןיימעגלא ןיא זיא לטעטש סָאד

 עקידתונכש .ערעסערג ןיא ןרָאפעגסױרַא הפירש רעד ראפ ךָאנ ןענעז םיתב

 ךעלנעזרעּפ ךיא .ןעמוקעגקירוצ רעמ טשינ ןיוש ןענעז ןוא ,םינָאלס יו ,טעטש

 רעטשרע רעד תעב ייה יב רעטעברַאיסגנַאוצ עשידַײ רענעטיב עפורג

 .עווָארעבירפ ףרָאד ןיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד

 ןענעװַאד ךָאנ געלפ ךיא .ןעטיב ןיא ןָאט וצ סָאװ טאהעג טשינ ךיוא ןיוש בָאה
 זיא סָאװ ,שודק-םוקמ עקיצנייא סָאד ,לשרדמה:תיב םעניילק ןיא תונזח תבש ַא
 טינ ןדִיי רענעטיב ןבָאה םידרוי סלא ךיוא .הפירש רעד ךָאנ לטעטש ןיא ןבילבעג
 בָאה טחוש סלא רעבָא .תבש גנוע ןוא תונזח לקיטש א ףיוא ןייז רתוומ טלָאװעג
 טנעקעג טָאה ןעמ זא ןדירפוצ ןעוועג זיא ןעמ .ןָאט וצ סָאװ טאהעג טשינ ךיא

 ,םידיחי רָאנ טאהעג ןבָאה שיילפ .לּפָאטראק ןוא טיורב טימ זיא סע יװ ןעמוקסיוא
 .ןעטיב ןזָאלראפ ןוא געווסיוא ןא ןכוז וצ ןעגנוווצעג ,ָאזלא ,ךימ טָאה בצמ ןיימ

 עקינייא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1917 ןיא טכאמעג ךיז טָאה טייהנגעלעג יד
 ןוא קסנימ ןעמונראפ עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ םישדח
 -ןוא-רעוש טימ ןדנובראפ ךימ בָאה ךיא .דנאלסורסייו ןיא טעטש ערעדנַא
 ןעטיב טזָאלראפ בָאה ךיא .קסנימ ןיא ןבילבראפ 1915 טניז ןענעז סָאװ ,רעגיווש
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 ענייש יד ןוא לטעטש סָאד ןעמוקאב ביל בָאה ךיא .ץראה רעווש א רעייז טימ

 בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעצרוק ןוא רערעווש יוזא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןדִיי

 -רָאד א יו שממ ,שימייה יוזא טליפעג טרָאד ךימ ךיא בָאה ,טכארבראפ ןטרָאד

 בר רעד סָאװ ווירב-סגנונעגעזעג םעד ךיא בָאה טציא זיב ,רענעריובעג רעקיט

 .ןרָאפקעװַא ןראפ ןבעגעג רימ טָאה

 לָאמ טייווצ א ןעטיב ןכוזאב וצ ןעוועג טרעשאב רימ זיא רעטעּפש רָאי ריפ

 יטוװעג ןיב ךיא ןעוו ,1921 רעמוז ןעוװעג זיא סָאד .ןעהעש עטלייצעג ןופ ךשמל

 ןייק ןרָאפעגוצ ןיב ךיא .עקירעמַא ןייק עזייר רעזדנוא ףיוא שטיווָאנאראב ןיא

 עשלטעטש יד טימ ןוא יקצעמארטסא לדוי רעגָאװש ןטימ ןענעגעזעג ךיז ןעטיב

 ענלצנייא םגה ,טיובעגפיוא קירוצ ןעוועג טשינ ןאד ךָאנ זיא לטעטש סָאד ,ןדִיי

 עשיליוּפ יד זא ,טלייצרעד ןאד טָאה ןעמ .ןעיוב טלעטשעג ןיוש ךיז ןבָאה ןדִיי

 רעדיוו ןוא .ןעיובפיוא קירוצ ףיוא ןעגנורעטכיילראפ עלא ןבעג טעװ גנוריגער

 -עג טציא ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןופ ןדִיי רענעטיב ערעייט יד ןעזרעד ךיא בָאה

 ,קידנעטש ףיוא ןענעגעזעג טזומ

 -ָאפ טנָאקעג ןַאד סע טָאה רעוװ .ייז ףיוא טקילבעג ךיא בָאה לָאמ טצעל ַא

 ַאזַא ,רעקידארומ .ַאזַא ןעמוק טעװ רעטעּפש רָאי 20 טימ טקנוּפ זַא ןעזסיור

 -ידַיי רערעייט ,רענעסעזעגנייא ןרָאי רעטרעדנוה טניז רעד זַא ?ףוס רעכעלקערש

 טלעװ רעד ףיוא לָאמ ןייק רָאג טלָאװ רע יוװ ,ןרעוװ ןדנוװשראפ טעװ בושִיי רעש

 !?ןעוועג טשינ



 -ױּפ רעד ןופ ךָאנרעד ןוא ,סלבעפדלעפ עשטייד יד ןופ טסניד ןיא ןענַאטשעג

 זיא רעכלעוו ,(קָארוט עלעקנָאכ) ףרּוװסױא ןשידִיי ןסיוועג ַא ןופ לָאר עקירעיורט

 יד ;טיצ רעד ןיא ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסַאּפ ענעדיישרַאפ יד :1920 עוויס

 -ןעפָא רעשיטעיווָאס רעד זיב טפַאשרעה עשילױוּפ םישדח 18 ךרעב יד ןיא

 .עכעלטנגוי עּפורג ַא ךרוד טריפעגנָא ,"ןייארַאפ

 טלָאמעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד ;ץושבלעז עמייהעג עשידִיי יד ןריזינ

 -"רעטעברַא; ַאפ עסיורג יד :טלייטעגסיוא רעדנוז ַאב ןופ טייקיטעט עטגייווצר

 "ַאגר ַא סָאד } עיצַאּפו קֶא רעשטייד רעד ךָאנ טייצ-רקפה ןכָאװ סקעז יד ןיא

2 

+
}
,
 
ד
+
 

צ
}
 

 ה

= 

ד
+
 

1
2
 

ב
}
 

43
43
 

)
 

י
ל
 

8
 

2
 

8
 

ת
 

ב
ר
ה
 

8

 

9
2
 

2
 

9

 

2
 

2
 

= 

8

{

 

2
 

*
,
 

8 
 א
 ה
 ת
 ת
 ה
2 
= 
 ח
הב
 
= 
2 
 ת
2 
48
 
 ב
= 
2 

3
 

*
?
 

ב
'
 

תי
. 
עת
 

ת
ע
 
ה-
} 

/
 
*
4
2
 
ַת
 
 פ
5 
פ
פ
ח
ק
-
ק
ק
7
ת
 
2 
"
2
 

4 
= 
,
 
=
 
א
ה
"
 

סה
 
, 

= 
ה
 
 ה
 ה
2 
2 
8 
 ה

.
 

= 
ת
 

2
4
 

!
 

ד
י
י
 

; 

4
 

3
 

4
2
 

-
-
 

}
 

א
 

ת
ע
 

ה
?
 

3
5
 

1
8
 

1
5
 

-
ן
 

5
 

2
2
 

ה
!
 

; 

3
 

}
 

=
 

=
+
 

6 

ב
י
 

 ן-
= 25
 

=  ?

 

 'ה
  ם ה

8
 
 = ה 8

= 2 

? 

22 

{} 

2 

== 

 וה

 ת

8 

! 

4 

ג
;
 

 ר

- 

 ת

4
 

*
'
 

-
+
 

ה
 

א
ל
 

}
 

=
 

ר
ן
 

4
}
 

2
8
4
 

;
2
 

2
 

6
 

/
8
)
,
 

'
 

7 

8 

| 

86 

8 

8 

6 

- 

8 

8 

=
 

2 

8 

- 

2
7
 

8
{
 

2 

 יי

:ֹ 

7
 

?
 

8 

8 

;
 

 ה

= 

= 

 ה
ה
ב
 

= 

* 

 ה

= 

 ם

 ה

= 

2 

 ם

3
 

= 

2 

48 

י
*
 

}
 

 תם

22 

5 

ה
?
ג
 

}
 

ת
,
 

-
 

ה
 

*
 

=
 

ע
י
 

.
ת
.
 

-
ת
 

=
 

א
ס
 

 יה

= 

 ד

2 

 ם

 ו

? 

26 

=+ 

 א

ה
ז
 

6 

2 

 ה

= 

 ז

0 

20 

-, 

4 

22 

 {ה

06 

2 

+ 

* 
ה
 

א
ל
 
,ר
 
 

!

4

 

2 

 ת

 
/

 

 ת

4?
 
 י
םג
 ת
22
 
(ד
} 

'ה
ה 
 ו

ה
ך
 
 ?
 

};
 

? 
8 
-
י
 
 א
 ת

+ר
 
} 
ת4
 
5:
 
0 

ב
 
ב
;
 

= 
א
"
 
=
 
6 

עה
 
2 

? 
6 
לא
 
ה
ק
 
= 
 ה
=
 
2
 

 ק
= 
7 
 -
8 
 

= 
0 
= 
ה7
 
ה"
 י
8 
 ה
 
= 

 ת
{ 
 ה
{ 
 ת
8 
 קה

 קז

2 
8 
4 

5 

 א

7
 

7
 

ע

ו

 

0
 

*
.
 

=
 

3
 

ם
 

=
 

=
 

+
 

=
 

-
)
 

2
2
 

=
 

-
-
ע
 

 ֹו

2 
8 
8 
 ה
 ה
8 

= 
ת/
 
פה
 
28
 
ק
ס
ע
 
- 

 ת

}
 
!
 
}
 
'
 
8 
8
 

} 
 ם

+
'
)
 

* 
לא
 
{
 
מ
ר
ת 
 
=|
- 
ת
 

2 
2
8
 

 ט2
 ָאד

6 

 ױוָאמַארבַא לד

2
 

7
 

2
 

4
 

 1920-1914 ןרָאיהמחלמ יד ןיא ןעטינ
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 ןעטיב סקץקנפ 10

 רעדנוזַאב ןוא טרסמעג ,טריזירָארעט טָאה ןוא ,עירעמרַאדנַאשז-דלעפ רעשיל
 .עכעלטנגוי עּפורג עסיוועג ַא טגלָאפרַאפ

 ןפרַאד ןעטיב ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטנכערעגסיוא עלַא יד
 .ןרעוו ןבירשַאב רעדנוזַאב

 לטיּפַאק רעטשרע

 -ןַאבנזייא יד ןגעוו עשיגעטַארטס ,עקיטכיוו רעייז ייווצ ייב טגיל ןעטיב
 רעד ,ריא טימ לעלַארַאּפ ,גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ןוא עװקסָאמ-קסירב עיניל
 יד ,עוָאנַאמָאד עיצַאטסנַאב יד ךיז טניפעג לטעטש ןופ רעטעמָאליק 6 .ײסָאש
 -ַארגָאּפָאט יד טָא .ןעטיב ןופ רעזייה עטצעל יד ייברַאפ ךיז טלגנעלש ערַאשטש
 ַא טייצ-המחלמ ןיא ןרעװ לָאז ןעטיב זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה עגַאל עשיפ
 םיחטש עסיורג טימ טלגנירעגמורַא ןעטיב זיא םעד ץוח .תוינערופל דעומ םוקמ
 .ךרוד יז ןדיינש רעטקַארַאכ ןלַאקָאל ןופ ןטקַארט עסיורג ןוא ,ןטײקכױה-דלַאװ
 יד ןוא סעיצַארעּפָא-המחלמ רַאפ עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא זיא טנגעגמוא עצנַאג לד
 עדמערפ ןוא "ענעגייא, ןופ ןליורג עלַא טוג טקנעדעג גנורעקלעפַאב עקיטרָא
 ןוא הביבס יד טרישרַאמכרוד ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעײמרַא
 .תוברוח ןוא םינמיס עקיטולב טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ טָאה ייז ןופ עדעי

 ןצנַאגניא (1915 םיארונ-םימי) גוצקיר ריא ןיא טָאה ײמרַא עשירַאצ יד
 קעװַא זיא לטעטש ןופ לטפניפ-ריפ ןוא ,םורַא רעפרעד רעקילדנעצ טנערברַאפ
 עשידִיי יד .ערַאשטש רעד ייב טכַאלש יד טרעיודעג טָאה געט ריפ .ךיור ןטימ
 לטעטש ןטנעָאנ ןיא ןוא רעדלעוו ,רעדלעפ יד ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא גנורעקלעפַאב
 טנערברַאפ ןוא טריבַארעצ ןענעז סטוג-ןוא-בָאה ןוא רעזייה ערעייז .עװעסָאק
 רעד ךרוד רעטעּפש ןוא ײמרַא רעקידנפיױלטנַא רעשירַאצ רעד ךרוד ןרָאװעג
 ,לטעטש ןיא ןיירַא ןענעז עכלעוו ,ןלייט-רעטילימ עשטייד ךרוד ,ײמרַא רעשטייד
 יד .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ הפוקת ערעווש יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 -ינרעד ןופ טייק עגנַאל ַא ןעוועג ןענעז טפַאשרעה רעשטייד רעד ןופ םישדח 9
 עשידַיי עצנַאג יד .ןדַיי יד רַאפ סרעדנוזַאב רָאג ,ןעקנוקינייּפ ןוא ןעגנורעד
 ןיא ןרָאװעג טנַאּפשעגניא זיא -- רעדניק עקירָאי-10 וליפא -- גנורעקלעּפַאב
 -סגנַאװצ ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא זיא ,טעברַא-סגגנַאװצ ןופ ןגָאװ ןרעווש םעד
 ןרעגַאל-סטעברַא יד ןיא ןוא ,שטיװעצַאװיא ןיא טָארדלכעטש רעטניה ןרעגַאל
 ןבָאה טנעה עשידִיי טימ .(רעגַאל-ןעיורפ) יצישעדַאג ןוא ּפָאטָאנָאק ַאקלָאװ ןיא
 ןיא ערַאשטש רעד סיוא-גנעל ןעגנוטסעפ עשידרערעטנוא טיובעג ןשטייד יד
 -ץידזיא סָאד ןעוועג זיא עטסגרע סָאד רעבָא .טסָארפ דַארג 40 ייב ,1916 רעטניוו
 טונימ 5 ןקיטעּפשרַאפ רַאפ רענעגעוו ןופ רעדער יד וצ ןדִיי ןדניבוצ :ךיז ןעוועק

 רעד ןופ עדייבעג רעד ייב סַאג-טנָארפ ןיא טױלּפ םוצ ןדניבוצ :טעברַא רעד וצ

 ַא יװ ,ןַאמרופ רעטסיימטיר רעשטייד רעד טשרעהעג טָאה סע ּווװ ,רוטנַאדנעמָאק
 ;רעגנוה םעד ןליטש וצ ידכ ,ןעגנַאזהאובת דלעפ ןפיוא ןביילק רַאפ ףָארטש

 ךיז שיניצ ,גנולייוורַאפ םשל םתס ןעװעטַאק ןוא טייקיניילק רעדעי רַאפ ןפָארטש
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 סָאד .םוי לכב םישעמ ןעוועג ןענעז ץלַא סָאד -- ןעיורפ עשידִיי טימ ןעמענַאב

 .ןדַיי יד רעביא ןטנעמירעּפסקע ענייז טריפעגכרוד ןַאד ןיוש טָאה "קלָאפ-ןרעה,

 -ַאג קַאילָאּפ רעד ,טסידַאס רעד ןוא ,יקסרעבַאב שטייד רעד ,ףעש:יײצילָאּפ רעד

 ןיא .ןרָאי ענעי ןיא ןעטיב ןופ תוחור עזייב עמַאס יד ןעוועג ןענעז ,(1) יקסיל

 ןעײשנַארט ץוש ןעיוב םייב טעברַא סגנַאווצ ףיוא ןדַײ רענעטיב

 ינייּפ טימ ןעגנַאגעגכרוד טפַאשרעה עשטייד רָאי יירד רעכעה יד ןענעז ןײמעגלַא

 לטפניפ ַא -- תונברק עשידִיי 300 רעביא ןעגנולשרַאפ ןבָאה ןוא רעגנוה ןוא ןעגנוק

 ,1915 ןופ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רענעטיב רעד ןופ

 סָאד טרעוו ,ײמרַא רעשטייד רעד ןופ ךיז ןלַאפעצ ןטימ ,1918 טסברַאה ףוס

 ןיא עקיטרַאנגײא ןַא ,עיצַאוטיס ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןוא טיירפַאב לטעטש

 ,טכַאמ ַא ןָא ןצנַאגניא ןבילבעג ןענעז טנגעגמוא עטנעָאנ יד ןוא ןעטיב :טנגעג רעד

 -עג-ױזַא רעד ןענַאטשטנַא זיא ,רעטנעצ ַא יו ןעטיב טימ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא

 ןיא טייג ןעמ .ןגעוו עקימורַא יד ףיוא ןריסַארג סעדנַאב ."חטש-רקפה; רענעפור

 -רעד ןוא סעּפע *ךיז טיירג סע; זַא ,ןעגנַאלק ךיז ןגָארט סע .סױרַא טשינ ץעגרע

 ןקערש ןוא קיורמוא קרַאטש ןענעז ןדִיי יד .טכַאמ ןייק ָאטשינ ןיטולחל זיא לייוו

 עשידִיי עקיבייא יד זיא סָאד .גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעקיטרָא רעד רַאפ ךיז

 .ןרעו טעליוקעגסיוא ןוא טרימָארגָאּפ רַאפ קערש

 טָאה רע עכלעוו טימ רעטעברַא יד ןופ טסנעּפשעג סָאד ןעוועג זיא יקסילַאג (1)
 "עזקע ןייז ךיז טקנעדעג סע .ןברק ןייז ןקינײּפ קיאור ןוא ןסַאלעג טגעלפ רע .טריפעגנָא
 רעטניוו ,טושטנעמ ףרָאד םייב דלַאו ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי 17 רעביא עיצוק
 ןלַאפעג ןענעז תונברק יד זיב ןקעטש ןבָארג ַא טימ טעװעטַאקעג טָאה רע עכלעוו ,7
 .ײנש ןיא עטקיטולבעצ
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 -טע טמוקַאב ןעמ .ץושבלעז עשידִיי עמייהעג ַא ךיז טריזינַאגרָא לטעטש ןיא
 רָאּפ ַא טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןעמ טריפ קיטייצכיילג .ןרעװלָאװער ןוא ןסקיב עכעל
 ,טכַאמ עכעלרעגריב עקילייוװטייצ ענעגייא ןַא ןלעטשנייא ףיוא ןטסירק ענעעזעגנָא
 ןייק ָאטשינ טעמכ ןענעז סע ןוא םיור רעטסוּפ ַא טיבעג עצנַאג סָאד זיא לייוורעד
 ןוא עװעסָאק ,שטיװָאנַארַאב ,םינָאלס טעטש עקידתונכש יד טימ ןעגנודניברַאפ
 ,יונשזיר

 רעד ןופ ,(שטיװָאנַארַאב) ײמרַא עטיור יד טייטש "חטש-רקפה/ טייז ןייא ןופ
 .ײמרַא עשיליוּפ ַא ןטיירג *סעּפע, ךיז לָאז (עזערעב-זוטרַאק) רעטייווצ

 ןבָאה סע .גנעל רעד ןיא רעטעמָאליק 100 ןעמונרַאפ טָאה "חטשירקפהג רעד
 -עג ךיז טָאה טייקיטעט רעייז .ןענָאזרעּפ עקיטכעדרַאפ ןוא סעדנַאב טיירדעג ךיז
 טָאה עלעטעטש עשידַיי סָאד זַא ךיז טייטשרַאפ .רעפרעד יד ןיא קרַאטש טליפ
 ,שינרעטיצ סיורג ןיא טבעלעג לייוורעד

 סע .גלָאפרעד טימ ךרוד ןענעז ןטסירק רָאּפ יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד
 -ַאק ןַאװיא טסירק ןטימ "עינעלװַארּפוא עיָאנטסָאלָאװ, ַא טעדנירגעג ךיז טָאה
 זַא עיטנַארַאג עסיוועג ַא ןעוועג זיא ןָאזרעּפ ןייז .רעציזרָאפ ַא יו (2) יקסווָאניל
 גנוטלַאורַאפ רעד ןיא .טמעטָאעגּפָא רעיירפ ןבָאה ןדִיי יד ןוא ,קִיור ןייז טעװ סע
 -רעלַאג סעטַאמ ןדִיי 2 ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז "וַארּפוא-טסָאלָאװ, רעד ןופ
 .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןייטש

 עניילק ַא תושר ריא ןיא טַאהעג טָאה טכַאמ עכעלרעגריב עקילייווטייצ יד
 רעד .יקסדַאשטלָאמ .י טימ שארב ,ןדִַיי עלַא טעמכ ,ןטנַאיצילימ עטנּפָאװַאב לָאצ
 ערעסערג ַא ןעמונעגמורַא טָאה *עינעלװַארּפוא .לָאװ, רעד ןופ ןָאיַאר-סגנוקריוו
 -ניא ןייק ןרָאװעג טנכייצרַאפ טשינ ןענעז'ס .טנגעג רענעטיב ןופ רעפרעד לָאצ

 עשיצירּפ ףיוא טשינ וליפא ,ןלַאפנָא-ביור ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע ,ןטנעדיצ

 עצנַאג יד טעמכ .ערעווש ַא ןעוועג זיא עגַאל-עיצַאזיװָארּפַא יד םגה ,סעקטנָאיַאמ

 -רַאפ ןענעק ןכָאװ עכעלטע יד טָא .טרעגנוהעג טָאה םַאנסיוא ןָא גנורעקלעּפַאב

 עשימרוטש ענעי ןיא לטעטש ןופ עטכישעג רעד ןיא עטסקיור יד יװ ןרעװ טנכער

 רעד ןשיוװצ םולש טכוזעג טָאה סָאװ ,טכַאמ רענעגייא ןופ ןכָאװ רָאּפ יד ןיא ,ןטייצ

 עסיורג ...ןטייווצ ןגעק לייט ןייא טציירעג טשינ טָאה סָאװ טכַאמ ַא ,גנורעקלעּפַאב

 ךָאד ןוא .יקסווָאנילַאק .א רעטנָאמרעד-ןביוא רעד טַאהעג ייברעד טָאה ןטסנידרַאפ
 עטגלָאפרַאפ ַא יװ .ןגרָאמ ןרַאפ דחּפ ןיא ןכָאװ סקעז יד ןיא טבעלעג ןדִיי יד ןבָאה

 יד ןטייז עלַא ןופ טקעמשעג גנורעקלעפַאב עשידִיי יד טָאה ױזַא ,דלַאװ ןיא היח

 רע זיא ְךַאפ ןופ .ןעטיב ייב ,עשטערַאז ןופ טמַאטשעג טָאה יקסװָאנילַאק .א (2)
 -רָאפ ןעוועג רע זיא 1919 ןיא .רעוט-רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא רע .רעטעברַא-יוב ַא ןעוועג
 רע זיא רָאי ןבלעז ןיא ןקַאילָאּפ יד ןופ ןמוקניײרַא םייב ."םָאקווער , רענעטיב ןופ רעציז
 ךיז רע טָאה ןעגנוקינײּפ יד ףיױא טקוקעג טשינ .טסינומָאק ַא יו טריטסערַא ןרָאװעג
 זיא רע .םָאקװער ןופ .מ .י דילגטימ ןשידיי ןופ ןעמָאנ םעד ןבעגוצסורַא טגָאזעגּפַא
 רעטיור רעד ןופ ףירגנָא ןקידמעצולּפ ַא קנַאד ַא זיולב ןוא טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ
 דלַאב ןוא .עמרוט רעמינַאלס רעד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג םיא זיא םינָאלס ףיוא ײמרַא
 ,רעטעּפש .טעברַא עשידרערעטנוא יד ןָאיַאר ןצנַאג ןיא טריזינַאגרָא רע טָאה םעד ךָאנ עקַאט
 1926 רָאי ןיא טכַאמ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,לָאמ טייווצ ַא
 רעטלע ןיא 1940 רַאונַאי ןיא ןברָאטשעג .עמרוט רענליוו ןופ 1921 רָאי ןיא טיײרּפַאב ןוא
 .רָאי 44 ןופ
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 .ןעמוקנָא טעוװ רַאפעג יד ןעוו ,ךיז ןקידייטרַאפ וצ ןעלטימ טכוזעג ןוא ןרַאפעג

 טכַאמ עכעלרעגריב עקילייווטייצ יד ןוא טייז ןייא ןופ ץושבלעז עמייהעג עשידִיי יד

 רעד דצמ םָארגָאּפ ַא ןגעק רעיומ-ץוש רעד ןייז טפרַאדעג ןבָאה רעטייווצ רעד ןופ

 ,גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעקיטרָא

 -ָאס (1919 רַאונַאי ןיא) ןעמוקעגנָא ןענעז טכַאמ רענעגייא ןופ ןכָאװ 6 ךָאנ

 -עג טציא זיא ןבעל רעייז .ּפָא יירפ ןעמעטָא ןדִיי יד .ןלייט-רעטילימ עשיטעיוו

 -עגסיוא טשינ רעמ ןענעז ייז .טכַאמ עכעלצעזעג ַא ָאד ןיוש זיא ךעלדנע .טרעכיז

 רעד ףיוא החמש ַא ןעװעג זיא סע .ןלַאפוצ עטכעלש רעדָא עטוג ףיוא טלעטש
 רעשטייד רעשיטכענק רעד ךָאנ ןשטנעמ עיירפ ןרָאװעג זיא ןעמ .סַאג רעשידִיי

 ןבָאה ןלייט-רעטילימ עשיטעיווָאס יד .טשינ רעבָא סע טרעיוד גנַאל .עיצַאּפוקָא

 -כיר רעד ןיא חטש רעד .עיניל עטשרעדָאפ רעייז ןעטיב ןבעל טלעטשעגפיוא

 .םיור רעטסוּפ ןבילבעג לייוורעד ךָאנ זיא עזערעב-זוטרַאק ןוא עװעסָאק וצ גנוט

 עקַאט טרעיד סע ןוא .רעטילימ שיליוּפ טרירטנעצנָאק זיא ,סע טסייה ,טרָאד

 לַאפנָא ןלענש-ץילב ַא טכַאמעג ןבָאה סעּפורג עשילױּפ עטנּפָאװַאב זיב גנַאל טשינ

 ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,"קלוּפ יקסװַאשרַאװ, ןשיטעיווָאס םעד ףיוא (טכַאנייב)

 רעד .ענערַא-טכַאלש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו ןעטיב .לטעטש ןיא סעיציזָאּפ

 -מָאד לַארענעג ןופ תונחמ עשילױּפ יד .קידהלהב טפיולטנַא *קלוּפ יקסווַאשרַאװ;

 ,לטעטש ןיא טעוועשובעג סנגרָאמוצ ףיוא ןוא טכַאנ רענעי ןיא ןבָאה יקסווָארב

 .ןעיורפ עשידִיי טדנעשעג ןוא ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ,טביורעג

 ױזַא טָאה (רָאי ןבלעז ןופ חסּפ ןוא םירוּפ ןשיווצ) ,דנַאנַאכָאנ לָאמ עכעלטע

 -יור יד זיב ,רעטייווצ רעד ןיא טנַאה ןייא ןופ לטעטש סָאד "טריצַאּפשעגרעביא,

 ןקַאילָאּפ יד ןוא (1919 גנילירפ בױהנָא) ןגיוצעגקירוצ ךעלדנע ךיז טָאה ײמרַא עט

 ,טיבעג סָאד טשרעהַאב ןבָאה
 טיײקיזָאלטכער ןופ בצמ ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא זיא ןעטיב עשידַיי סָאד

 געט ענעי ןיא םוטנדִיי ןצנַאג ןטימ ןעוועג זיא סע יװ ױזַא ,ןעגנורעדינרעד ןוא

 ןטימ ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא דַיי רעדעי ןוא ,ןטכַאלש עשילױוּפ-שיטעיוװָאס יד ןופ

 עשידִיי ןסייר ןופ הרדס ַא קעװַא זיא ןעטיב ןיא ךיוא .,*טסינומָאק, טרָאװ-לדיז

 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןדִיי עטלַא ערעזדנוא ןופ דרעב ףיוא געיעג סָאד .דרעב

 -לעז) ?סעקישטרעלַאה; ןוא "סעקישטדוסליּפ , ײלרעלַא יד ןופ ןעגנולײװרַאפטּפױה

 .(רעלַאה לַארענעג ןֹופ רענ

 ,טַאלב ץרַאװש ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ןדִיי רענעטיב ןופ עטכישעג רעד ןיא

 = .ןלױּפ יירפ, טַאלב סָאד

 לֹא יא
: 

 ןקַאילָאּפ יד ןעגנּוװצעג טָאה 1920 סטברַאה ןיא עוויסנעפָא עשיטעיווָאס יד

 -רַאפ רעדיו זיא סעיציזָאּפ עשיגעטַארטס עריא טימ ןעטיב .ןעַיצוצקירוצ ךיז

 רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ןדִיי רענעטיב יד ןוא עיניל-רעייפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 עלַא זַא ןעגנוָארד ערעייז ּהַאפ ןוא תונחמ עשילױוּפ עטעשויעצ עקידנטערטּפָא יד

 יד טָאה קילג םוצ .סעקיװעשלַאב ןענעז ייז לייוו ,ןרעוו ןסָאשרעד ןלעװ ןדִיי
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 -ערג יד רעביא טייוו ןקַאילָאּפ יד ןבירטרַאפ ןוא טגָאיעג לענש ךיז ײמרַא עטיור

 יירד ןדנעש טימ רָאנ לָאמ סָאד ןעמוקעגּפָא זיא ןעטיב ןוא ,לטעטש ןופ ןצענ

 .ןעיורפ עשידִיי

 -סגנורענרעד יד .ןדִיי יד טיירפַאב לָאמ ןטייווצ םוצ טָאה ײמרַא עטיור יד

 -נוא טָאה גנורעקלעפַאּב עשידִיי יד .ןרָאװעג טרעגרערַאפ רעדיוו רעבָא זיא עגַאל

 זיב ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא ןענעז ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיסקע יד .טרעגנוהעגרעט

 ןעגנּוװצעג זיא 1920 רעבָאטקָא ןיא ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע .םומינימ

 לטעטש סָאד .טיבעג רעזדנוא ןזָאלרַאפ וצ רעטילימ עשיטעיווָאס סָאד ןרָאװעג

 וצ ?םינּפ-לבקמ, רעדיוו ,קערש:טיוט ןיא ןדִיי יד ןוא חטש:רעייפ ןיא קירוצ זיא

 סָאד זַא ןגָאז ןעמ זומ תמאה ןעמל .רעדנעש-ןעיורפ ןוא רעסייר-דרעב יד ןייז

 .רעשיטייל לסיבַא ןעוועג גנוריפפיוא רעייז זיא לָאמ

 -רַאפ טכַאמ עשילױּפ יד .(טָאטקַארט רעגיר רעד) םולש ןסָאלשעג טרעוו סע

 .רעגריב עשיליוּפ ןרעוו רימ .ךיז טקיטסעפ

 -המחלמ יד ןיא ןטילעג ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,סרעזדנוא לטעטש עשידִיי סָאד

 -.טולב ַא ,עטּפעשעגסיױא ןַא ןבעל םעיינ םעד ןיא ןיירַא טייג ,1920--1914 ןרָאי

 -תיב ןסיורג ,ןטלַא ןפיוא םירבק תורוש עגנַאל ןוא ןעמייה עבורח טימ ,עמערָא

 ,םלוע
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 טָאה ,םולש ןטימ ךיילגוצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,םָארטש-עיצַארגימע רעד

 רעדנעל-םי-רבעמ יד ןיא טרירגימע ןבָאה סע ןענַאװ ןופ ןעטיב טכיירגרעד ךיוא

 ןפָאלעגקעװַא זיא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוװ .ןָאזרעּפ 200 רעביא

 .ערַאשטש ךייט םייב ,עלעטעטש ןבורח םעניילק םעד ןופ רעטייוו סָאװ

 -רַאפ ערעייז ןעיובוצפיוא קירוצ ןטערטעגוצ ןענעז ןדִיי ענעבילבעגרעביא יד

 -עג ךיז החּפשמ עדעי טָאה סעקשַארומ יװ .ןעמייה עטרעדנילפעגסיוא ,עטנערב

 ,ליומ ןופ טרָאּפשעגּפָא ,ןפָאלשרעד טשינ ,ןסערעד טשינ ,ןענַיור יד ףיוא טעיָאר

 קירוצ עלעטעטש סָאד טָאה זייווכעלסיב .טיובעגפיוא סעקטַאכ ערעייז קירוצ ןוא

 -יינ ַא ןעמוקַאבקירוצ ןבָאה ןדִיי-םתס :ןעזסיוא ןשידִיי ןקידרעירפ םעד ןעמוקַאב

 -פיוא-יינ ַא -- סהכאלמ-לעב ,ףיוה-לוש ןפיוא שרדמה:תיב ןסיורג ןטיובעגפיוא

 לביטש-םידיסח סָאד .רעַירפ סָאװ ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ?לביטש-םיטייח; ןטיובעג

 ןענעז סעיצוטיטסניא עיינ ןוא ןרָאװעג טיובעגפיוא רעדיוװ זיא לסעג"-שדקה ןיא

 ,קרַאמ ןטלַא ןטימ ןיא עדייבעג-רעשעלרעייפ ענרענייטש עסיורג ַא :ןענַאטשעגּפיוא

 ןרָאװעג טײנַאב זיא טױלּפ ַא ןוא ףיוה-לוש ןופ קע ןיא ץחרמ-"טניָאשזד ,/ רעד

 :טרעטַאלפעגפיוא ןבָאה ןתקולחמ עיינ ןוא עטלַא ךיוא .םלוע-תיב ןטלַא םעד םורַא

 -גנוב) ןטסילַאיצָאס ,ןטסינויצ םינימה-לכמ ,םיאבג ,םידדצ ייווצ --- םינבר ייווצ

 . (ו"ַאא ןטסינומָאק ,ןטסיד

 ,עטיברַא יה אמר ןייז ןיא ןיירַא זייווכעלסיב טלעטסאש סָאד זיא ױזַא

 .ךעלטעטש רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ערעדנַא עלַא יו



 (קרָאי-וינ שטיװָאמַארבַא .ל .י

 = ש טיװ עצַאװ
 רעד ןיא עיצַאּפוקַא רעשטייד רעטנוא רעטעברַא-גנַאװצ עשידיי

 המחלמ:טלעוו רעטשרע

 א

 זדנוא טימ ןוטעג טָאה קלָאפ-ומש-חמי רעד סָאװ םעד ךָאנ ,טציא :סייוו ךיא

 ,סרעמַאקיזַאג ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ,סָאטעג ןֹופ הפוקת רעד ךָאנ ,טציא :ןדַיי

 ןעגנוקינייּפ ענױזַא ןריפכרוד ןכָאנ ,טציא ;ו"ַאא ?*עפייזנעדוי, ,סעירָאטַאמערק

 ןוא ןעלטימ וצרעד קידנצונאב ,ןשטנעמ עזָאלצוש רעביא האנה טימ ,שיטסידאס

 ןלַאבינַאק-רעּפוס יד ןופ חומ רעקנַארק "רעשירעדניפרעד; רעד רָאנ סָאװ ,ןדָאטעמ

 -קערב ןענעכייצרַאפ ןעמענ ,רעטציא -- ןטכַארטוצ טנעקעג טָאה ןפרוווסיוא ןוא

 רעבלעז רעד טָא סָאװ ,סָאד ןעגנערבסיורַא ןוא קירוצ ןרָאי ןופ תונורכז ךעל

 סלַא טשרמולכ ןטליג טלָאזעג ןוא טלָאװעג טלָאמעד ךָאנ טָאה רעכלעוו -- ,קלמע

 -לעפַאב עליוויצ רעד טימ ןוטעג טָאה -- ,עיצַאזיליוויצ ןופ רעגערט-טּפיױה רעד

 ןטיבעג עטריּפוקָא םיא ךרוד יד ןיא ,טרפב ןדִַיי זדנוא טימ ןוא ללכב גנורעק

 .גנוכעוושרַאפ ַא טשינ ביוא קזוח ַא רשפא זיא ,ןענָאמרעד וצ סָאד טציא

 -נַא לסיב ַא ןעוועג ךָאנ ןענעז ,קירוצ רָאי 40 עּפַאנק טימ ,טלָאמעד רעבָא

 טלָאמעד ךָאנ טָאה'מ .טַאהעג טרעוו ַא סעּפע ךָאנ טָאה שטנעמ רעד .ןטייצ ערעד

 -- טביולגעג ןירעד ווָיַאנ ןוא תמאב ךָאד ןבָאה ךס ַא ןוא -- טדערעג טפָא ױזַא

 םעד ןיא טביולגעג ךָאנ טָאה ןעמ .לג"דא סערגָארּפ ,רוטלוק ,עיצַאזיליוויצ ןגעוו

 רעט20, :ץרוק .טלעוו רערעסעב, רערענעש ַא וצ ןעגנערב ןופ עיסימ סנשטנעמ

 !סעּפע טייקיניילק ַא !?טרעדנוהרָאי

 ןוא טלעוו רעד ןזייוו וצ טלָאמעד סעלָאּפ יד ןסירעצ ךיז טָאה שטייד רעד זוא

 ,זדנוא ןופ ךס ַא רַאפ .ץלַא םעד טָא ןופ רעגערט-ןענָאפ רעד סלַא ןרידַארַאּפ וצ

 -ַאב זדנוא טעװ רע :טשרמולכ *רעיירפַאב , רעד ןייז טלָאזעג ךָאד רע טָאה ,ןדִיי

 יד טריפעגכרוד טלָאמעד טָאה עיצַארטסינימדַא סנעמעוו ,ןעקיײלָאקינ ןופ ןעיירפ

 -סקלָאפ רעזדנוא ןיא רָאנ ,16680661026 -- עשטיוװעצַאװיא ןעמאנ רעלעיציפָא (*
 .שטיוועצַאו טגָאזעג ןעמ טָאה ךַארּפש
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 תוריזג טימ ןדִיי םעד רעמ ןקיטש ןוא ןכַאמ רעגנע ןופ הטיש עקידהמכחתנ:-הבה

 .טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא ןה ןוא ןשימָאנָאקע ןפיוא ןה ,גָאט ןדעי תוריזג ףיוא

 -ליוו רעסייק זיא ןדִיי רענעטיב ליפ רַאפ יו ,רעטציא טוג ךָאנ קנעדעג ךיא

 םיא ייז ןבָאה רוהנ-יגס ןושלב .שממ חישמ ןעוועג טלָאמעד רעטייווצ רעד םלעה

 רַאפ םינָאדװעסּפ רעד ןעוועג ךָאד זיא "עלעוולעוו 'ר, ."עלעוולעוו 'ר, ןפורעג

 :גנוגערפיוא ןופ טרעטיצעג ןוא טקוקעגסױרַא םיא ףיוא ןבָאה ייז .דנַאלשטייד

 .ו"ַאא "קסירב רעטניה ןיוש טייטש רע; ,"ענדָארג ןיא ןיוש זיא *עלעוולעוו 'ר,

 ןיא ןייגנירַא ןייז ןופ ןעהעש יד טלייצעג ,ענייז טירט יד טרעהעג ןבָאה ייז

 יװ ,"עלעוולעוו 'ר, תבהאמ ױזַא טשינ סע זיא ןעוועג זַא ,רעכיז זיא סע .ןעטיב

 רעמ ץלא םישזער סניּפילָאטס טניז רקיע רעד טָאה רעכלעוו ,עקיײלָאקינ תאנשמ

 ןדִי םעד ןגרעוו ןעמונעג

 "עג טלָאמעד זיא ןעטיב ןיא "דיסח? רעטסערג סקלָאפ םענעטלָאשרַאפ םעד

 ןטמירַאב םעד ןופ רעדורב רעד ,שטיוועלעשוב -- רעּפעטש רעד ןועמש ןעוו

 טימ ,טסינויצ רעסייה ַא ןעוועג זיא רע .שובכַאנ חנ ,עּפורט רענליוו ןופ טסיטרַא

 תונדּפק רעטשרמולכ עכעלרעסיוא ןייז ץָארט .ץרַאה שידִיי םערַאװ קרַאטש ַא

 ,בוט-גזמ ַא תמאב ןעוועג רע זיא ,ןפָא ץנַאג לָאמַא *ןגָאװצנײרַא; היטנ ןייז ץָארט ןוא

 ןעוועג רע זיא ,רתסב עקַאט ןוא ,הבוט ַא ןוט ןוא ,ץרַאה ןדלָאג ַא טַאהעג טָאה

 ,טנעקעג רָאנ טָאה רע ביוא ,לָאמ עלַא טיירג

 ןועמש טָאה ,ןדִיי ןשגונ ןוא ןפדור רַאפ ןעקיײלָאקינ וצ האנש רעסיורג ןייז ןיא

 -שטייד גָאט ןדעי טימ רעטנענ לפיוו ףיוא ןוא .הלּפמ ַא םיא ףיוא ןעז טלָאװעג

 רעקראטש ןוא רעמ ליפ ױזַא ףיוא ,הלּפמ רעד טָא וצ טריפעג טלָאמעד טָאה דנַאל

 ."ןעלעוולעוו 'ר, וצ ענייז "עביל, יד ןעוועג זיא

 ץשקײלָאקינ זַא ,ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,1915 רעמוז םענעי

 רעד ןועמש זיא ,ךיג רָאג ןעמוק טעוװ ענייז הלּפמ יד זא ןוא רענעלַאפרַאפ ַא זיא

 טייקטערומכרַאפ עקידנעטש ןייז .שטנעמ "רערעדנַא; ןַא רָאג ןרָאװעג רעּפעטש

 -עבעל רערעדנוזַאב ַא טימ ןעוועג רע זיא רעטרעטייהעגפיוא ןַא .ןדנּווװושרַאפ זיא

 .ןגיוא יד ןיא טייקיד

 -עג ןענועמש סע טָאה רעמ ץלא ,ןעמוקעג זיא שטייד רעד רעטנענ סָאװ ןוא

 -כַאנרַאפ ,בוטש ןיא ןציזנייא טנעקעג טשינ ןיוש רע טָאה ןכָאװ עטצעל יד .ןביוה

 ןיא רעטפָא ץלַא ןעזעג םיא טָאה'מ .עיַאקסרעטסיימ ןייז ןיא טעברַא יד טקיסעל

 לדער ןיילק ַא טימ ןטרָאד ןוא קינַאג ןטייווצ ַא ייב ָאד ,לקירב ַא ייב ָאד .סַאג

 ָאד ןיוש ןלעוװ דלַאב , ,*הלּפמ סעקיײלָאקינ, ןעוועג זיא עמעט-טּפיוה יד .ךיז םורַא
 .?ןשטייד יד ןייז

 יו ןעזעגסיוא טָאה רע .םיא ןופ טעייוועג טלָאמעד טָאה סקידבוט-םוי סעּפע

 יו סעּפע .הלכ ןייז טרַאװרעד סָאװ ןתח ַא יװ ,ןיבר ןייז טרַאװרעד סָאװ דיסח ַא

 טגעלפ דיירפ רעטקיטלעוורעביא רעסיורג ןופ .ןעוועג רע טלָאװ ןתוחמ-טּפיוה רעד

 רַאפ טציא םיא ךיא עז טָא .רערעדנַא-ןָא-סנייא טנעה יד ןבייר טפָא טלָאמעד רע

 -- ןוטעג גָאז ַא לָאמ ןייא רימ וצ רע טָאה --- !בייל-קחצי, .ןקידעבעל ַא יו רימ

 ;רימ וצ רֶע טכַאמ לָאמ טייווצ ַא *!הקשמ עלעסיב ַא ןעמענ ךָאד רימ ןלעװ דלַאב
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 :לָאמ רעדנַא ןַא ןוא "!ונייחהש ןתמא םעד דלַאב ןכַאמ סָאד רימ ןלעװ ,ייא,

 "!ךעלעדנייב ערעייז ןיא טנוזעג ַא .ענעשזורּפ ןבעל ןיוש !לסיב ַא ךרדה-תציפק ַא;

 םעניא טביולגעג טָאה'מ .ןדִיי ךס ַא טלָאמעד טליפעג ןבָאה ױזַא רעפעגמוא

 םוצ גנורעדנע ןַא סעּפע ןיא .העושי לקיטש ַא סעּפע םיא ןופ טרַאװרעד ,שטייד

 .רעכיז ןעוועג ןעמ זיא םעד ןיא --- ןרעסעב

 טעכיוא .ןעוועג ךָאנ טלעוו רעדנַא ןַא זיא ,קירוצ רָאי 40 עּפַאנק טימ ,טלָאמעד

 ןתמא םעד ךיז ףיוא ןליפ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו .ךָאנ שטייד רעטלעטשרַאפ ַא

 .רעווש -- ןעגנוקידיילַאב ,ןקיטייו יד ,סיורג ןעוועג גנושיוטנַא יד זיא ,שטייד

 ףרַאד עטכישעג רעד רַאפ זַא ,קנעד ךיא .טוג רעייז רעטציא ךָאנ ךיז ןעקנעדעג ייז

 רענעטיב ,זדנוא ןבָאה ןשטייד יד יו ,םעד ןופ שטָאכ סעּפע ןרעוו טנכייצרַאפ

 -נעס ןופ טשינ טסייוו עטכישעג .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא טלדנַאהַאב ,ןדִיי

 ןטקַאפ טימ ןזיולב ךיז טנכער עטכישעג ,ןטנעמיט

 .ב

 ןקיטסָארפ-קרַאטש םענעי ןיא ,ןענעז רימ ןעוו למיה ןיא ןעוועג ןענעז ןרעטש

 ,בוטש ןופ סױרַא ,1916 ןופ רעטניוו ןטימ ןיא ,גָאטרַאפ

 -רַאפ ַא ןיא ,עשטערַאז ףרָאד ןטנעָאנ-רָאג םעניא טלָאמעד רימ ןבָאה טניווועג

 ןופ ןענערבּפָא ןכָאנ ןגױצעגנײרַא ךיז ןבָאה רימ ןיהּוװ ,עקטַאכ רעשירעױוּפ רעטזָאל

 ,1915 ןיא ןעײמרַא עשירַאצ יד ןופ טירטקירוצ םייב ,זיוה רעזדנוא

 -נגרָאמ רעד טָאה ,רוטנַאדנעמָאק רעד וצ טּפעלשרעד ךיז ןבָאה רימ זַא ןוא

 טסָארפ רעד .גָאט ףיוא ןכערב ןעמונעג טָאה'ס ןוא ןדניוושרַאפ ןעמונעג ןרעטש

 ,ןגייטש ןיא ןטלַאהעג טָאה

 -עג ןענעז סָאװ ,עכעלטע ןפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה רוטנַאדנעמָאק רעד ייב

 ,ערעדנַא ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז טונימ רעדעי טימ .רימ יו רעִירפ לסיב ַא ןעמוק

 טָאה'מ .סעמַאמ ,סעטַאט טײלגַאב ןבָאה עטסרעמ יד .סעציײלּפ יד ףיוא קעּפ יד טימ

 .רעכעלטימעג לסיב ַא ןעוועג זיא סע .טרָאװ ַא טימ ןפרַאוװרעביא ךיז ןעמונעג

 "רעטעברַא-ליוויצ , ענעפורעג ױזַא יד גָאטרַאפ םענעי ןבילקעג ךיז ןבָאה סָאד

 .ןעיורפ לָאצ עבלעז יד ךרע ןַא ןוא רענעמ 25 .טעברַא ףיוא שטיװעצַאו ןייק

 -רַאמ ַא ןיא ןטעברַא ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא זיולב ןרָאפ רימ ןבָאה טלָאזעג

 ןכַאמ רימ ןלעװ סעקירוב *עשידרעפ, ,עסיז ,עסיורג יד ןופ .קירבַאפ-דַאלעמ

 ךָאנרעד ןוא גנוניוו עטוג ַא ןבָאה ןלעװ ,טוג ןעקנירט ,ןסע ןרימ ,דַאלעמרַאמ

 ,םיהַא קירוצ

 עשידִיי יד ןענהנעט ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ױזַא .ןגינעגרַאפ ַא רָאג זיא'ס ,ללכה

 ףרַאד סע רע ,רעִירפ געט טימ ךָאנ ,טגָאזעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצילימ

 טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעד ןרעכיזרַאפ ןיא ןטלַאהעג ךיוא טָאה ױזַא .ןרָאפ

 טעטימָאק םעד ןשטייד יד ןבָאה אמתסמ ױזַא .רעטעברַא יד ןלעטשוצ טזומעג !

 .טגָאזעג

 ַא טַאהעג ןבָאה ,רוטנַאדנעמָאק רעד ייב ענעבילקעגפיונוצ יד ,רימ רעבָא
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 רעזדנוא ןופ טיײקטמיטשַאבמוא רעד רַאפ לסיב ַא קַיורמוא ןעוועג .ץרַאה רעווש

 ,סעמַאמ יד ,סעטַאט יד ןעוועג ןענעז קיורמוא רעמ ךָאנ ןוא לרוג)

 -רעד זדנוא טָאה'מ סָאװ ,"תוישעמ ,, יד ןיא טביולגעג טשינ ליפוצ ןבָאה רימ

 רעד ןיא ָא-ָאד גנורַאפרעד רענעגייא ןופ !"טוג-וצ , סעּפע .טרעכיזרַאפ ןוא טלייצ

 ךעלגעט ןבירטעג ןרעוו רימ ןעוו ,זדנוא טימ ךיז ןעיײגַאב ןשטייד יד יוװ ,םייה

 ןקור ןגייא רעזדנוא ףיוא טליפעג ןוא טסּוװעג רימ ןבָאה ,ןטעברַא ענעדישרַאפ וצ

 טגָאלש םייה רעד ןיא ביוא ןוא .ייז ייב *טעברַא-ליוויצ , טסייה סע סָאװ ,בייל ןוא

 רַאפ ןפָארטש עקידנקידיײלַאב ערעווש ענעדישרַאפ טיג'מ ןוא טעברַא רעד ייב ןעמ

 סָאװ ָאט ,ךיז ןעוועקעדזיא םשל רָאנ ,טשינרָאג רַאפ זייוונטייצ ןוא ןטייקיניילק

 !?םייה רעד ןופ טייוו ןטרַאװרעד ןיוש רימ ןענעק

 ללכב זדנוא ןעמ טקיש יצ :טעשטָאטעג ןצרַאה ןיא ףיט טָאה סרעגרע ךָאנ ןוא

 רעוו .םייה רעד ןופ קעװַא טייוו-טייוו ,שרעדנַא ץעגרע רָאג רשפא ?שטיוװעצַאװ ןייק

 !?גנַאל יו ףיוא ,סָאװ ףיוא ,ןיהּוװ טסייוו

 ןבָאה ךָאנ רעטניוו בייהנָא .תוקפס עלַא יד טָא רַאפ טנורג ַא טַאהעג ןבָאה רימ

 לטעטש ןופ ןשטנעמ עגנוי ןעמענ טעוו'מ זַא ,ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז

 ,טנקײלעגּפָא ןעמ טָאה ןעגנַאלק יד .דנַאלשטייד ןייק ץעגרע ,טעברַא-גנַאװצ ףיוא

 ףיז ייז ןבָאה ,טײקרַאטש רעמ טימ ןוא ,רעדיוו דלַאב ןוא ,ןברָאטשעגּפָא ןענעז ייז

 לטעטש ןפיוא ןופרעד םשור רעד .ןכָאװ עכעלטע טרעיודעג סע טָאה ױזַא .טײנַאב

 -ניק טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ןופ גנולפייווצרַאפ יד .רעשל ןיא ןעוועג זיא

 .סיורג רעייז ןעוועג זיא --- ןטַאדידנַאק עלעיצנעטָאּפ רעד

 -ניא סָאד זַא ,טשינ ךיא ביולג ךעלנעזרעּפ .ןרָאװעג ליטש םעד ךָאנ זיא סע

 ,ןביולג וצ הטונ ןיב ךיא .ןפלָאהעג סעּפע טלָאמעד טָאה וויז ברה ןופ ןרינעוורעט

 ץנַאטסניא רערעכעה ַא יב טלעטשעגנייא ךיז אפוג רוטנַאדנעמָאק יד טָאה סָאד זַא

 רוטנַאדנעמָאק-סטרָא רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןגעלעג זיא סע .טלעוּפעג ןוא

 עלַא טעברַא עטגייווצרַאפ ַא טריפעגנָא טָאה ןיילַא יז ."טנעה; ןזָאלוצסױרַא טשינ

 ייב ןוא ןעײשנַארט ןבָארג םייב ,ייה ןכַאמ םייב ,דלַאװ ,דלעפ ןיא רָאי ןופ ןענַאזעס

 .רעטעברַא ךָאנ לָאמ עלַא ןצונ טנעקעג טָאה ןוא ,ןטעברַא ערעדנַא רעקילדנעצ

 טּפַאכ ןעמ זַא ,תועידי ןעגנַאגרעד גנַאל ןיוש זדנוא וצ ןענעז םינָאלס ןופ ןוא

 .רעגַאל ַא ןיא ץעגרע ,ןסײרּפ-חרזמ ןייק קעװַא ייז טקיש'מ ןוא ןשטנעמ עגנוי טרָאד

 עכעלביולגמוא ענױזַא ,עכעלקערש ענױזַא ןעוועג ןענעז ןטרָאד ןעגנוגנידַאב יד

 זיא ןעמ .ןשטנעמ עגנוי ףיוא קערש-טיוט ַא ןפרָאװעגנָא טָאה סע זַא ,טלָאמעד

 רעד ,ןטיײקנַארק עשימעדיּפע ערעווש ךיוא .ןגילפ יוװ ןלַאפעג ,ןקינייּפ ןופ ,טרָאד

 .תונברק ערעייז ןעמונעג ןוא טעוװעשובעג ןבָאה ,עירעטנעזיד ןוא סופיט רקיע

 -עגקירוצ רעדָא ענעפָאלטנַא ,ענעמוקעגקירוצ עקינייא טלייצרעד ןבָאה סָאד טָא

 .ןטעלעקש יװ ןעעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטייקנַארק ערעווש ךָאנ עטקיש

 ןייק טשינ זיא ,שטיוװעצַאװ ןייק טרָאפ ןעמ זַא ןגָאז סָאד יצ ,טסייוו רעוװ ָאט

 ?ײרערַאנ ןייק ,גנוריפרַאפ

 סנטסרעמ ןענעז רימ .סעמַאמ-סעטַאט יד ףיוא ןעוועג זיא רעצ רעטסערג רעד

 יד ּפָא ןעמ טסייר ָאד ןוא .רָאי 20 רעטנוא טייוו ,לייט ַא .גנוי רעייז ןעוועג ךָאנ

 !?ּוװ ,ןעוו ,יוװ ,סָאװ טסייוו טָאג ןוא ,וצ ייז טמענ'מ .רעדניק
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 ריציפָארעטנוא רעד ןזיווַאב ךיז טָאה ,רעגיײזַא 7 ,טונימ רעד וצ טקנוּפ

 טגנַאלַאב טָאה יקסרעבַאב רעד טָא .ענייז רעפלעהסיורַא עכעלטע טימ יקסרעבַאב

 רעד ןעוועג זיא ןוא רוטנַאדנעמַאק-סטרָא רעד ןופ בַאטש-עירַאלעצנַאק םוצ

 -גָאט ,רעטעברַא-גנַאװצ יד ןופ גנוקישעצ ןוא גנולייטרעדנַאנופ רעד רעביא הנוממ

 -וצוצ ןרענָאיצילימ עשידִיי עכעלטע יד ןלעפַאב יד ןבעג סע טגעלפ רע .ךעלגעט

 ,ןייג ןפרַאד ייז ןיהּוו ןוא רעטעברַא לָאצ יד ,גָאט ןדעי ,םיא ןלעטש

 ךיילג רימ ןענעז ,ןלייצרעביא ןכָאנ ןוא ,ןעמענ ערעזדנוא ןפורסיוא ןכָאנ

 ןענעגעזעג ךיז טּפַאכעגניײרַא םיוק ןבָאה רימ .ןטַאדלָאס ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא

 -קעּפ ערעזדנוא רימ ןבָאה סנטילש *עוװָאקלַאװרוש ,, יד ףיוא .עטסטנעָאנ יד טימ

 ,ךעלטילש ערעזדנוא ייב ןעייג רימ :ןריר ןעמונעג ךיז ןֹוא טגײלעגפירַא ךעל

 זַא ,ייז ןטסיירט ,ענעגייא יד טימ רעטרעװ עטצעל טימ רעביא ךָאנ ךיז ןפרַאװ

 ,זדנוא ךָאנ ןטײלגַאב ייז .קירוצ ןייז דלַאב ןרימ .טייוו טשינ ןוא ,גנַאל טשינ ףיוא

 ,ןטַאט ןיימ ףיוא ןקוק וצ רעווש זיא רימ .לסיב ַא סנטייוו רעד ןופ ךיז קידנטלַאה

 םינּפ ןייז ףיוא ןוא ייז ןיא טוג עז ךיא רעבָא ,עקַאט ןעמערַאװ ,ןטעלג ןגיוא ענייז

 | .ךיז ןדייש םייב גרָאז יד ןוא ןייּפ םעד ,םירוסי יד

 סָאד -- לימ עװָארַאּפ יד ייברַאפ .לטעטש ןופ סױרַא ןיוש רימ ןענעז טָא

 יד .עשטערַאז ףרָאד ןטימ ץענערג ןפיוא ךיז ןעניפעג רימ ןוא -- זיוה עטצעל

 -דלעפ 2 ךרוד ןפיול סע .גנוגערפיוא לקיטש ַא .ּפָא גנילצולּפ ךיז ןלעטש סנטילש

 ,ןיילַא ךיז טימ ןוטרַאפ ןייז םייב .ערעייז ןעמרָאפינוא ענירג יד ןיא ,ןרַאדנַאשז

 ןעמוקעגוצ ןענעז זדנוא זַא ,טקרעמַאב טשינרָאג ךיא בָאה ,עטסטנעָאנ יד טימ

 ןסייהעג טציא ייז ןבָאה סָאד .ןרַאדנַאשז-דלעפ ,רעטײלגַאב "עבושח, רָאג ייווצ

 -עצַאװיא ךַאנ רעלענש ןעכַאמ, סע ףרַאד ןעמ .ךעלטילש יד ףיוא ןצעז ךיז זדנוא

 ,ייז ןגָאז --- ?ישטיוו

 רעד ייב טרַאה .גָאטיײב סנייא םורַא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז שטיװעצַאװ ןיא

 ןשיווצ ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ ײסָאש םייב טנעָאנ רָאג ןוא .קסירב-עװקסָאמ עיניל-ןַאב

 טלָאמעד ןשטייד יד ןבָאה ,(עוועסָאק) עוועשטאכעל ןוא עווָאנאמאד סעיצַאטס יד

 ,טנַאיװָארּפ ןופ ןדַאלקס ,ןרעגַאל-עצינומַא ,עזַאב עשירעטילימ ַא טיובעגסיוא

 ןטרָאד .ןסרוסער-המחלמ עקיטיינ ערעדנַא ןוא ןסַאּפַאז-ןזייא ,ליוא ,ןליוקנייטש

 -דַאלעמרַאמ "רעזדנוא, ןוא קירבַאפ-"עזימעג, ַא טלעטשעגפיוא ךיוא ייז ןבָאה

 ,ןטעברַא טלָאזעג ןבָאה רימ ּווװ ,קירבַאפ

 עטנַאקַאב-טוג זדנוא יד .דלַאװ ,דלעפ :ליטש ןעוועג חטש םעד ףיוא זיא רעִירּפ

 רעקידנעקנעב ,טייקכעלטימעג רעכעלקיטעמוא ריא טימ טפַאשדנַאל עשיסורסייוו

 ןיא לָאמ עכעלטע ןוא ,לעטשּפָא ןָא ןפיולכרוד טלָאמעד טגעלפ ןַאב יד .טייקיור

 טרעהעג רעַירפ טָאה רעוו .טײקשינָאטָאנָאמ עקידלמירד יד ןסיירפיוא תעל-תעמ

 ?ןסייהעג לעיציּפָא טָאה סע יוװ ,ישטיוועצַאװיא רעדָא שטיװעצַאװ ןעמָאנ ַא ןופ

 .טשינ ,סלַאפנלַא ,ךיא

 גנוגעווַאב ,טייקיטעט עטפַאהרעביפ ַא .ץַאלּפ םעד ףיוא טכַאקעג טָאה טציא

 ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע .עיצַאטס-ןַאב ַא טכַאמעג ָאד ןבָאה ןשטייד יד .טעברַא ןוא

 םייב ןגעלעג זיא סָאװ ,שטיוװעצַאו ףרָאד ייברעד ןטנעָאנ ןכָאנ ,ישטיוװעצַאוװיא

 .טכַארבעג זדנוא רעמ טָאה וצרעהַא .סעטָאלב רעקסניּפ עטמירַאב יד וצ גנַאגוצ
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 .טסָארפ ןקידנענערב ןפיוא ןסיורד ןיא ןעייטש רימ זַא ,העש ַא רעביא ןיוש

 וצ טמערַאװ ןוז יד ןוא ָאטשינ זיא טניוו ןייק סָאװ ,קילג לקיטש ַא ךָאנ זיא סע

 ןענעז רעטײלגַאב-טּפיוה 2 ערעזדנוא רעבָא .זדנוא ןטיה ןטַאדלָאס יד .עלעסיב ַא

 ףיוא ןוא ,ץעגרע ןרָאװעג םלענ ךיילג ןענעז ןרַאדנַאשז-דלעפ ייווצ יד .ָאטשינ

 רשפא .ייז טסייו רָאי ץרַאװש רעד .ןסערפ קעװַא אמתסמ .סָאד ןעמ טרַאװ ייז

 זדנוא ןפרַאד ייז תושר סנעמעוו ןיא ,טנַאדנעמָאק ןלַאקָאל םייב ּפָא ךיז ייז *ןעור,

 ?ןבעגרעביא

 .קעװַא ץעגרע ןיוש ןעמ טריפ ןעיורפ יד :עגָאװערט לקיטש ַא טרעוו סע

 !?ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ןעגנערב זדנוא ךיוא ןעמ טעװ יצ ןוא !?ןיהּוװ

 עזיולב טימ ןטַאדלָאס ,םיטַאבעלַאב עיינ ןעמוקַאב רימ ןבָאה יירד רעגײזַא

 ןעוועג ןטלָאװ רימ יוװ ,זדנוא וצ טייקגנערטש טימ ךיז ןעמענַאב ייז .ןטענגַאב

 טסייה ,ייווצ וצ ,ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא .רעכערברַאפ ַארַאפ סָאװ טסייוו רעוו

 לַאטנעמָאמ .ייר רעד ןופ טירט ַא סױרַא טשינ ןרָאט רימ .ןרישרַאמ זדנוא ןעמ

 רימ .סקיב רעד ןופ דַאלקירּפ ןטימ זדנוא טעָארד ןוא לורטַאּפ ַא ךיז טזיײװַאב

 רעגרע .זדנוא טימ ךיז ןעמענַאב עקיזָאד סָאד טָא הליחתכל טשינ ןעייטשרַאפ

 :ןָא ךיג רעבָא ךיז ןסיוטש רימ .קנַאדעג ַא ּפָאק ןיא ךרוד טפיול ,סעקינעלּפ יו

 .ןפױלטנַא טשינ ןלָאז רימ ,ױזַא זדנוא ןעמ טיה סָאד

 ןייז טעוו סָאװ .רעטעברַא-ליויצ "עתמא, יו עקַאט :הכרעמ עקיטכיר יד

 : !?רעטייוז
 .בושי לקיטש ַא וצ טריפעגוצ זדנוא ןעמ טָאה טסרָאיװ רָאּפ ַא ןיײגּפָא ןכָאנ

 עשיפרָאד קינייװ רעייז .ןסיורד ןיא לקנוט ןיוש זיא סע .שטיװעצַאװ ןייז לָאז סָאד

 .רעייפ ןטימ קעװַא טעכיוא ףרָאד סָאד זיא אמתסמ .עקטַאכ ַא ּוו-טשיניּוװ .ךעלזייה

 רעביא לסיב ַא ןבױהעגסױרַא ,רעכעד ךעלקיטש יװ סעּפע רעבָא ןקרעמַאב רימ

 !?ןייז סע לָאז סָאװ .ןעגנומַאצרַאפ-טָארד לכעטש ךס ַא ,ךס ַא ,ךַאלפדרע רעד

 ןיוש זיא ןוז יד .טסָארפ ןקידרעקַאלפ ןיא ןעייטש ,רעדיוװ ןיוש ןטרַאװ רימ

 -סגירק עשיסור סעקּפורג .קירעגנוה זיא'מ זַא ,ךיז טנַאמרעד סע .ןעגנַאגרַאפ

 -רַאפ ןרעוװ ייז .ןזייווַאב ךיז ןעמענ ,ןלורטַאּפ ןופ ךַאװ רעד רעטנוא ,ענעגנַאפעג

 ךיז ייז ןרעק סָאד .רעכעל עטמַאצעגמורַא טָארד טימ יד ןופ םענייא ןיא ןדנּוװװש

 טימ לופ קילב ַא זדנוא ףיוא ייז ןפרַאװ קידנעיײגיײברַאפ .טעברַא רעד ןופ םוא

 .ךיוא תונמחר ןוא ,גנורעױדַאב ,ךיז טכַאד ,ןוא גנושַאררעביא ,רעגיינ

 טימ ןעמַאזוצ ,ןבירטעגניײרַא זדנוא ןעמ טָאה ןקַארַאב יד טָא ןופ םענייא ןיא

 ריד וטסָאה טָא .זיא זדנוא טימ סָאװ ,רָאלק ןיוש ןעעז רימ .סעקינעלּפ עשיסוד

 ,?שטיוועצַאוװ,

 .ב

 רעקיטכיר ,ךייה יד רעטעמ 2 ַא ןוא טיירב יד 8 ןַא ,גנעל יד רעטעמ 70 ַא
 טגײלַאב טנעו ענעדרע יד .דרע רעד ןיא ןבָארגעג ןעוועג ךָאד זיא סע ,ףיט יד
 ןבלַאה ַא ייב ןבױהעגסױרַא ןוא עּפושמ סָאװטע ,ךַאד ַא ןביוא ןופ .רעצעלק טימ
 טימ ּפָארַא זיא'מ ןכלעוו וצ ,גנַאגניירַא ןַא -- ןטימ ןיא .ךַאלפדרע רעד רעטעמ
 ןטניוװ ןוא סמערוטש-יינש עסיורג ןיא ץוח ,ןפָא קידנעטש ריט יד .ךעלּפערט
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 ,דרע רעד רעביא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעצעלק-טנַאװ רָאּפ יד ןיא ,ךַאד ןרעטנוא

 טַארדַאװק לטירד א ייב ,רעכעל טקַאהעגסיוא ןעוועג רעטרע עכעלטע ןיא ןענעז

 ."רעטצנעפ, יד ןענעז סָאד .רעטעמ

 ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,טנעו יד ןופ טקורעגּפָא לסיב ַא ,קינייװעניא ,סיואגנעל

 םעד ןגעקטנַא טקנוּפ ,ןטימ ןיא זיולב .עטשרעביוא ןוא עטשרעטנוא ,סערַאנ יד

 טרימרָאפ ןוא ערעדנַא יד ןופ סנייא לסיב ַא טקורעגּפָא סערַאנ יד ןענעז ,גנַאגנײרַא

 ייז וו קיטייצכיילג ןוא ,ןגעקטנַא טנַאװ רעד זיב ריט ןופ גנַאגכרוד ןלָאמש ַא

 .תוכולמ עבלַאה ייווצ ףיוא קַארַאב םעד טלייטעג ןטלָאװ

 .עלעווייא-דלעפ ענענוהושט ַא ןענַאטשעג זיא ריט ןגעקטנַא טנַאװ רעד ייב

 זיא עלעווייא םורַא .קַארַאב ןצנַאג םעד ןעמערַאו ,טשרמולכ ,טלָאזעג טָאה סָאד

 ,לסיב ַא ןעמערַאוװנָא סיפ ,טנעה יד טלָאװעג טָאה'מ :שינעגנערד ַא ןעוועג לָאמ עלַא

 ןקַאבוצ טוװרּפעג רעוו ךָאנ טָאה לָאמ לייט .ןקָאז:סעצינָא עסַאנ יד ןענעקירטוצ

 ץעגרע םיסנ טימ טָאה רע סָאװ ,ןרעמ ַא רעדָא עווקורב ענעריורפעג ַא לסיב ַא

 טָאה רעד ,רעקידהּפצוח ,רעקרַאטש ןעוועג זיא'ס רעוװ .ןגָארקעג טעברַא רעד ייב

 ,ןעמיוק ַא רַאפ ןעניד טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןרער ענעכעלב יד .ץַאלּפ ַא טּפַאכרַאפ

 .עשזַאס ןוא ךיור עטש ַא טימ טגרָאזַאב זדנוא ןבָאה

 -ּפָארַא ןַא טעשטּפָאקעג טָאה ,גנַאגכרוד-"רָאדירָאק, ןבלעז ןטימ ןיא ,ןביוא

 -נורּפשעגרעטנוא ,טרעטיצעג לָאמ עלַא טָאה לרעייפ סָאד .לּפמעל ןיילק ןעגנָאהעג

 סָאד .ןגיוא יד ןיא טלדניוושעג ןוא סנטָאש עקידנצנַאט ךיז םורַא ןפרָאװעג ,ןעג

 .קינייוװעניא גנוטכיילַאב עצנַאג יד ןעוועג זיא

 ,עטעקַאנ ַא .עגָאלדָאּפ ַא יו ןעניד לָאז סָאװ סעּפע ןופ ןמיס ןייק ,ןטנוא

 רעד .עטָאלב ַא ןעוועג קידנעטש זיא גנַאגנײרַא םייב טנעָאנ .דרע עקיצומש ,עסַאנ

 דרע רעד טימ טשימעגסיוא ךיז טָאה ,ןגָארטעגנָא ןבָאה רעײגנײרַא יד סָאװ ,יינש

 -עג קידנעטש זיא ןטפול רעד ןיא .ןייגעצ וצ טבעלרעד טָאה רע רעדייא ךָאנ

 ןעוועג זיא אפוג טפול יד .דייר ןוא תולוק עטשימעגפיונוצ ןופ ַאה-וה ַא ןענַאטש

 :טגָאזעג ךיא טלָאװ ןושל רענעטיב רעזדנוא ףיוא .שירפ טשינ ,טכידעג קידנעטש

 ,"ןקַאה וצ קַאה ַא טימ יוװ,

 .סעקוס עפרַאש זייורעטרע ןוא עטלוב טימ ,רעקעלפ ןופ ןענעז סערַאנ יד

 לסיב ַא ךעלגנערד יד ףיוא טײרּפשעגסיױא סיוא טזייוו ןעמ טָאה ,הליחתכל ,לָאמַא

 שינעכעדעג ןייק םעד ןופ זיא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו רָאנ ,סעקשזורטס ,יורטש

 ,לסיב ַא טסימ ןלָאמעצ ,ןבירעצ זיולב ,ןבילברַאפ טשינ

 עשיסור רַאפ טשרע וצ -- קַארַאב רעד .ריטרַאװק רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד טָא

 טָאה ןעמ זַא ןשטנעמ טימ טלופרעביא ןעוועג ןיוש זיא -- ענעגנַאפעג-סגירק

 ןכַאמ סעקינעלּפ יד ןסייהעג ןעמ טָאה ,ןבירטעגניירַא ןיהַא טנװָא בייהנָא זדנוא

 קנעדעג רעוו ,רענעטיב עכעלטע ךָאנ ןוא ךיא .רעטרע עכעלטע ןיא "ץַאלּפ,

 -ייא םעד ןופ טייוו טשינ ,ערַאנ עטשרעביוא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה ,טשינ ןיוש ךיא

 זיא טפַאשגנע סָאד .סנּפָאקוצ טגיײלעגקעװַא רימ ןבָאה ךעלקעּפ ערעזדנוא .עלעוו

 :ןגיוא עניימ רַאפ רעטציא יו -- ןטרָאד טכַאנ עטשרע יד .רעייהעגמוא ןעוועג

 ךיילג .ערעדנַא יד וצ ענייא גנירעה יו טסערּפעגנײא ,טייז ַא ףיוא ןגיל טזומעג

 דיִמ סרעדנוזַאב ןעמ זיא גָאט ָא-םעד .ןעוועג טשינ טרָא ןייק ןיוש זיא ןגיל
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 .עטעגרהעג יד יוװ ןפָאלשעגנייא ךיילג זיא ןעמ .ןעוועג ךיוא ןעמ זיא גנוי .ןעוועג

 טכַאנ רעד ךרוד לָאמ עכעלטע .טליפעג טשינ ןעמ טָאה ןטנוא רעקעלפ עטרַאה יד

 טליפעג .ןסיבעג ,בייל ןפיוא ןכָארקעגמורַא טָאה סע .ףָאלש ןופ ךיז ןסירעגפיוא

 ,טקיטלעוורעביא דלַאב ןבָאה ףָאלש ןוא טייקדימ יד .סעקושז ,םערעוו יוװ --- סעּפע

 -ןײרַא ףָאלש ןיא קירוצ דלַאב ןוא לָאמ עכעלטע ןוטעג לסיירט ַא ךיז בָאה ךיא

 ,ךַאװ רעד ףיוא יו ףָאלש ןיא רערעמ ,ךיא בָאה ,ךיא קנעדעג ,לָאמ ןייא .ןלַאפעג

 ןפיוה ןלופ ַא ןוטעג ּפַאכ ַא ,דמעה ןרעטנוא בייל ןפיוא ןוטעג ריפ ַא טנַאה רעד טימ

 ,קיניזטסּוװַאבמוא רעמ סע ןוטעג .ןירַא ללח ןיא ,ץעגרע ןוטעג ףרָאװ ַא סע ןוא

 רעגעלעג רעד זַא .זיא סָאד סָאװ טסּוװעג טשינ ץלַא .טצישַאב ךיז וויטקניטסניא

 .ןלַאפעגנייא טשינרָאג רימ זיא ,טמערעוורַאפ ױזַא ןייז לָאז

 .טעכושטעגסיוא ךיז לסיב ַא ךעלדנע .ןפָאלש ,ןעור טזָאלעג טשינ טָאה'ס

 דמעה יינ ,ןייר ַא ךָאד ךיא בָאה טכַאנ עטצעל יד !?הרצ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ

 רַאפ טיינעגפיוא עמַאמ יד טָאה ןרָאפקעװַא ןיימ רַאפ געט עטצעל יד .ןוטעגנָא

 ןופ ןבילבעג זיא סָאװ טנוויל לקיטש ןקיצניא םעד ןופ רעדמעה עכעלטע רימ

 טנפעעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןטרָאג ןפיוא זדנוא ייב הרוחס טימ בורג ןצנַאג ַא

 עטצעל יד ןופ ןטערטקירוצ ןרַאפ ייווצ-גָאט ַא רימ ןבָאה סָאד .טקידיילעגסיוא ןוא

 ןבָארגעגסױא שינעלייא ןיא לטעטש ןופ ןענערבּפָא ןרַאפ ןוא ןטַאדלָאס עשיסור

 טלָאמעד ןבָאה ױזַא .ןטלַאהַאברַאפ ןטרָאד הרוחס לסיב ַא ןוא זיוה ןרעטניה בורג ַא

 וליפַא טָאה ןעמ .ןעוועג טלָאמעד ןעמ זיא ווָיַאנ ױזַא .רענעטיב ךס ַא ןוטעג

 ןופ ,רעבירג ערעפיט ,ערעסערג --- ?סעּפָאקָא; ןבָארגעגסױא רענטרעג יד ףיוא

 ןזָאלעג טייז ןייא ןיא ,דמַאז לסיב ַא ןטָאשעגנָא --רעטערב טימ טקעדַאב ןביוא

 ץוש ַא יו עילימַאפ רעד רַאפ ןעניד טלָאזעג טָאה סָאד .גנַאגנײרַא ןַא רַאפ ךָאל ַא

 זיא'מ ןרַאפרעדמוא-שידניק יוװ .םידדצ עדייב ןופ יירעסיש-ןטַאמרַאה רעד ןגעק

 | .ןעוועג טלָאמעד

 ףיוא טשינ רעבָא ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא .דמעה יינ שירפ ַא ןוטעגנָא בָאה ךיא

 יד טימ ןטלַאה-המחלמ רעמ .עבלעז סָאד טרזחעגרעביא ךיז טָאה דלַאב .גנַאל

 ןטייז עדייב ןופ םינכש עניימ .טנעקעג טשינ ןיוש ךיא בָאה םערעוו ענעלַאפַאב

 .אנקמ ייז ןיב ךיא .הללק ַא ,ףָאלש ןיא עשטרוב ַא ןביג ,עלייוו עלַא ךיז ןפרַאוװ

 ןייז "ןעגנוזעגסיוא, ןוא ןפָאלעגנײרַא גָאטרַאפ זיא רעטיירפעג רעד ןעוו

 ,גנוזיילרעד ַא ןעוועג רימ רַאפ סע זיא ,?ןייטשפיוא סעלַא,

 .ד

 רע טיירש ךָאנ ךעלּפערט יד ףיוא .רעטיירפעג רעד זיירַא טפיול גָאטרַאפ 5

 ןעוועג ןעמ זיא ןיע-ףרהכ .לָאמ טייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא *!ןייטשפיוא סעלַאג :סיוא

 ךיז ךיג ױזַא טָאה סע רעוו .סערַאנ יד ןופ רעטנורַא ייווצ-טונימ ַא ןיא ןוא ףיוא

 -יירפעג םעד *ןריצַאּפש; ןעמונעג ףכית טָאה םענעי רעביא ,ןביוהעגפיוא טשינ

 .ןקעטש סרעט

 סָאד ןוט שַאוו ַא יינש לסיב ַא טימ רעוװ ךָאנ טּפַאכ ,סערַאנ יד ןופ רעטנורַא

 ךיג ,םעד ךָאנ .עװַאק לסיב ןכָאנ ייר יד ןיא ןלעטש ךיז טגָאײמ .טנעה יד ןוא םינּפ
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 ה"ד ,לזמילש ַא .טעברַא רעד וצ ןייג ןוא עקלָארטנָאק רַאפ ייר רעד ןיא רעדיוו

 ןקיטעּפשרַאפ ןיוש טגעלפ ,גונעג קידוועריר ןעוועג טשינ זיא רעכלעוו רענייא

 ,ןסייבנָא ןייז

  טימ סרעבעצ עסיורג יד ץעגרע ןגָארטעגסױרַא ןרעװ ןגעלפ גָאטרַאפ ןדעי

 זיא סָאװ ,ןטסעב-ןטשרע ןדעי .תעל-תעמ ןרַאפ ןבילקעגנָא ,לַאפּפָא ןכעלשטנעמ

 ןייז דבכמ םיא ןוא ןוט ּפַאכ ַא ןטַאדלָאס יד ןגעלפ ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג ייז

 טקיטעּפשרַאפ טּפָא ןעמ טָאה טעברַא לקיטש ןקיזָאד םעד בילוצ .ןגָארטסױרַא ןטימ

 .ךיוא עוװַאק יד

 טַאדלָאס רעבלעז רעד .לורטַאּפ ַא ןריפ זדנוא טגעלפ טעברַא רעד ןופ ןוא וצ

 .גָאט ןצנַאג םעד טעברַא רעזדנוא ףיוא ןבעג גנוטכַא ןפרַאד ךיוא טפָא טגעלפ

 ענעדישרַאפ טימ ןענָאגַאװ ןדָאלנָא ןוא ןדָאלסיױוא :ןעוװעג טעברַא ערעווש רעייז

 ענעדישרַאפ טימ קעז ,טנעמעצ ,סנזייא ערעדנַא ןוא ןסלער-ןַאב ,עיצינומַא ןטרָאס

 | .וו"ַאא ןטעברַא-דלַאװ ,יינש ןעמָארּפָא םייב ,ןטקודָארּפ

 ןסיורג ַא וצ טריפעגוצ םענייא ךָאנ ןוא ךימ ןעמ טָאה גָאט ןטשרע םעד

 העש 2 ןבעגעג זדנוא טָאה'מ ,ןליוקנייטש טימ סעגערב יד זיב לופ ,ןָאגַאװ-טכַארפ

 ןבירטעג טשינ זדנוא טָאה טַאדלָאס רעד יו .ןדָאלסױא םעד ףיוא זיולב טייצ

 רעקניל רעד טימ ,ןטסיופ עטלייבעג טימ זדנוא וצ ךיז טּפַאכעג עלייוו עלַא ןוא

 טשינ רימ ןבָאה ,טגָאיעג טשינ ךיז ןופ המשנ יד ןבָאה אפוג רימ יװ ןוא ,סקיב טייז

 טנעקעג טשינ ןבָאה סע .טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןָאגַאװ םעד ןקידיײלּפָא טנעקעג

 ,וליפַא ּפעלק יד ףוס םוצ ןפלעה

 וצ ןעמוקסיוא טגעלפ זדנוא החגשה סנעמעוו רעטנוא ,ןטַאדלָאס עטסרעמ יד

 רעִירפ ןיוש ןענעז טעמכ עלַא ."ןעמעלַא-טימיטשינ, סעּפע ןעוועג ןענעז ,ןייז

 ןרעטניה טקישעגרעביא ייז טָאה'מ .רעמ ןוא לָאמ ןייא טנָארפ ןוויטקַא ןפיוא ןעוועג

 :טגיוטעג טשינ ןיוש ייז ןבָאה ןעייר-טנָארפ יד וצ לייוו ,רַאפרעד זיולב טנָארפ

 ןוא ,ןיוש רעקנַארק ַא ,רעװ :!זַאג ןופ טרירעגנָא ,רעװ ;דילַאװניא לקיטש ַא ,רעוז

 עסיורג ןוא קערש ןופ עטלודעצ ,ןעמת ,ןטָאידיא עבלַאה -- לייט רעסיורג ַא

 -רעוורעדנימ ןימ ַא ןופ ןטילעג ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .טנָארפ ןפיוא גנורידרַאבמָאב

 .סקעלּפמָאק-טייקיט

 ןבָאה ,ןענעז רימ רקפה יו קידנסיװ ,גָאט ןרַאפ םיטַאבעלַאב ערעזדנוא קידנעייז

 -מָאק ייז טָאה סע .*טײקרַאטש;, ,"טייקסיורג, רעייז ןזייוו ןעמונעג ןּפיט עכלעזַא

 זיא ףרוטמ ַאזַא ביוא ןוא .ליפעג-תולפש ןוא טײקנלַאפעג רעייז רַאפ טריסנעּפ

 אנקמ סָאװ ןעוועג טשינ זדנוא גָאט םענעי זיא ,ךיוא טימעסיטנַא ןַא ןעוועג ךָאנ

 ,ןייז וצ

 יב סעקינעלּפ טימ ןעמַאזװצ ןטעברַא ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא לָאמ ליפ

 גנוָיצַאב רעד ןיא דישרעטנוא םעד טקרעמַאב טוג ןבָאה רימ ,ןטעברַא ענעדישרַאפ

 סעקינעלּפ יד .זדנוא וצ ןוא ענעגנַאפעג-סגירק יד וצ רעעזפיוא-טעברַא יד ןופ

 ארומ טימ ,טקעּפסער ןימ ַא .זדנוא יװ ןגָאי ,ןביירט וצ טגַאװעג טשינ ייז ןבָאה

 -וצ ןלַאיגעלָאק ןופ סעּפע זייוונטייצ ,םענעגנַאפעג-המחלמ ןשיסור םוצ טשימעג

 יד .גנוָיצַאב עקיּפָארַא-ןביוא-ןופ ַא ,רעטעברַא-עליוויצ ,רעבָא זדנוא וצ ,גנַאג
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 ןלַאפעג זיא סָאװ ,גנוָיצַאב עקידנקידיײלַאב ַא ,ערעווש ,עסיורג ַא -- טייקגנערטש/

 ,תושיגנ עשיזיפ עלַא יו רערעווש ךָאנ

 רעבָא זדנוא .גנוגעווַאב ןיא רעיירפ ךרעב ןעוועג זיא קינעלּפ רעשיסור רעד

 סָאװ:-עלַאמ --- קידלושמוא רעוו טָאה ןוא .ךיז ןופ טירט ַא ןזָאלעגּפָא טשינ ןעמ טָאה

 קידנעמוקַאב טשינ ,ץַאלּפ-סטעברַא ןופ ןײגקעװַא ןעמונעג -- ףרַאד שטנעמ ַא

 טעברַא רעד יב עּפורג -רענעמ רעשטיוועצַאוויא

 ,ןפָארטעג טָאה לַאפ ןייא .ּפעלק עטוג טּפַאכעג רע טָאה ,רעירפ שינעביולרעד ַא

 -רעד טוג טשינ טָאה ,ןעמוקנָא רעזדנוא ןופ געט עטשרע יד ןיא ,רענייא ןעוו זַא

 טַאדלָאס רעטיירדעצ רעד טָאה ,ןרעקוצמוא ךיז לורטַאּפ ןופ ןעיירש סָאד טרעה

 תולוק ערעזדנוא ןעוו ,ךיוא ןוטעג רע טלָאװ רע .ןסיש וצ ןעוועליצ ןעמונעג ןיוש

 ,רבח רעזדנוא םוא טשינ ןרעק

 םוצ קירוצ ןעגנערב לורטַאּפ רעד זדנוא טגעלפ טעברַא ערעווש גָאט ןכָאנ

 ייב ,גָאטײב .טַאז טשינ ןבילבעג ךָאד זיא'מ ןוא ּפוז לסיב סָאד ןעמוקַאב .קַארַאב

 .ורּפָא ןוא ןסע ףיוא ,ךיז טכַאד ,העש עבלַאה ַא ןגירק רימ ןגעלפ ,טעברַא רעד

 ערטסקע ןַא טַאהעג ןבָאה עלַא טשינ .ןסע וצ סָאװ טַאהעג ןבָאה עלַא טשינ רעבָא

 ,טקישעגוצ ןעמוקַאב ןבָאה זדנוא ןופ עלַא טשינ .ןעמענוצטימ ףיוא טיורב לקיטש

 ןייז טגעלפ טייהנגעלעג סָאד .ךָאו רעד ךרוד טיורב לסיב ַא ,טייהנגעלעג ַא טימ

 -עטיב ןופ ןסייה םיא טגעלפ'מ ןוא לדרעפ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעטנַאקַאב ַא
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 -ןָאגרַאשז ןפיוא .ץעגרע ןופ ןעגנערב ,ןריפקעװַא סָאװ סעּפע רוטנַאדנעמָאק רענ

 ַאזַא טימ ."קָאלַאװרוש ףיוא ןביירט, ןסייהעג סע טָאה טייצ רענעי ןופ גנעלס

 לקיטש ַא וליפַא ןוא סורג ַא ,זיּפש עלעקעּפ ַא ןעמוקַאב טלָאמעד רימ ןגעלפ םענייא

 ,סורג ַא זדנוא ןופ ןעמענּפָא ןרעטלע יד ןגעלפ םענייא ַאזַא ךרוד .ךיוא ווירב

 .רעטרעוו עכעלטע

 -וקסיוא טפרַאדעג ךָאװ עטשרע יד ןיוש ןבָאה עּפורג רעזדנוא ןופ עקינייא

 ןייז רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןבָאה ייז .ןילַא ןסע ןשטייד ןפיוא ןעמ

 יד טלייטעג ךיז ךיא בָאה ַאזַא םענייא טימ .ןרעגנוהוצ ןעמונעג שטיװעצַאו ןיא

 יד שטיװעצַאװ ןייק ןעמוק טפָא ױזַא טשינ ןגעלפ וצ-רעטעּפש .ןכָאװ עטשרע

 .טקישעגוצ סעּפע קיסעמלגער ןגירק ןגעלפ עלַא טשינ ןוא ךעלרופ עװָאקלַאװרוש

 םייב ןטלַאהעג ןרָאק לסיב סָאד ,סיוא טזייוו ,טָאה םייה רעד ןיא אפוג זדנוא ייב

 .וװ ןעוועג טשינ זיא ,סָאװרַאפ טַאהעג טָאה'מ וליפַא ביוא ,ןפיוק .ןייגסיוא

 ןוא רעטלַאק ךעלנייועגרעסיוא ןַא ןעוװעג זיא 1916 ןופ רעטניו רענעי
 ןשטנעמ ערעטלע ןגעלפ ,*גנַאל טשינ ןיוש רימ ןעקנעדעג רעטניוו ַאזַא; .רערעווש
 טשינ ןזָאל טסערפ עכעלנייוועגרעסיוא .סמערוטש-יינש עסיורג ,עטפָא רעייז .ןגָאז
 ףיוא רערעווש ךָאנ ךיז טָאה סע ןוא .ןסיורד ןיא ןעוועג זיא טעברַא רעזדנוא .ּפָא

 ,ןפורעגּפָא זדנוא

 זדנוא ןביירט ןופ ןשטייד יד ןטלַאהעגּפָא טשינ ןבָאה ןרעטעוװ עטסגרע יד ןוא

 -עג ךיוא טָאה סע .ןגָאי וצ טשינ טניה -- סעכורעװַאז ןיא וליפַא ,טעברַא ףיוא |

 סָאד ןּפַאכּפָא ךָאנ ןוא טעברַא רעד ןופ ןעמוק ןכָאנ דלַאב ,לָאמ ןייא טשינ ןפָארט

 טעברַא גָאט םענופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא ןעמ ןעוו ,ּפוז לסיב עלבַארעזימ

 "ףןטערטסױרַא לענש, :למוט ַא גנילצולּפ טרעוו סע ןוא ,רעטעוו ַאזַא ןיא

 -והעצ ,טליּפשעצ רעמ ךָאנ ךיז טָאה עכורעװַאז עטסּוװַאב עשיסור יד .טכַאנ

 .ןבירטעגסױרַא רעדיוװ ןעמ טָאה טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ זדנוא ןוא .טעיל

 ןקינײרּפָא ,טקנוּפ רעדנַא ןַא יצ ,עיניל-ןַאב יד ץעגרע טפרַאדעג ןעמ טָאה סָאד
 -קירוצ ןכָאנ זַא ,ךיוא טָאה טריסַאּפ ןוא .ןוט טזומעג סע רימ ןבָאה .יינש גרעב ןופ
 טשינ ,טכַאנ ןטימ ןיא רעגיײזַא ייווצ רעדָא סנייא ,עיצידעּפסקע ַאזַא ןופ ןעמוק

  ןוא ןסירעגפיוא גָאטרַאפ ףניפ זדנוא ןעמ טָאה ,ןייטש סיפ יד ףיוא קידנענעק
 ףעשעג טלָאװ טשינרָאג יוװ .ךעלנייועג יוװ ,טעברַא גָאט םוצ ןבירטעג

 .ןעגנוליקרַאפ -- עטשרע סָאד .ןעמוקוצ טנעקעג טשינ טָאה טנוזעג ליפוצ
 םעד ןבייהפיוא טנעקעג טשינ ןגרָאמירפ ןייא טָאה ,סהלגע-לעב םעד ןמלז ,לארשי
 רעד .רעביפ ןשּפיה ַא ןוא רעדילג יד ןיא טייקרעווש רענעיילב ַא בילוצ ּפָאק
 -רעמ ןעוועג זיא ,לַאפ ַאזַא רעביא ןגָאז וצ גָאט םענעי טַאהעג טָאה סָאװ ,שטייד
 ןלארשי זיא טנװָא ןיא .קַארַאב ןיא ןזָאלעג םיא טָאה ןוא טפַאהנסיװעג קיניײװ
 טנערבעג ןיוש רע טָאה ירפ ץנַאג גָאט ןטייווצ ןפיוא ןוא ,ןרָאװעג טשינ רעסעב
 -- "רעטקָאד, ַא ןעגנערב וצ ןבעגעגנייא ךעלדנע ךיז טָאה זדנוא .רעייפ ַא יו
 ,ףףליה עטשרע יד ןבעג טפרַאדעג סע טָאה רע .רַאטינַאס-דלעפ ַא

 לרעק רעד -- .?רָאסעּפָארּפ, רעד גָאז ַא ךיז טיג -- טשינרָאג זיא סע ,ָא;
 וצ ןפורעג טשינ טָאה רע .241 עּפַאנק זיולב ,דַארג 42 ןייק טשינ ךָאנ טָאה
 ןבעגעג .טערַאזַאל-דלעפ ןיא םיא ןעמענוצ ןסייהעג טשינ ,רעטקָאד ןייק ןלארשי
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 ןקיטניװ ןוא ןטלַאק ,םענעפָא ןיא ןגיל ןלארשי ןזָאלעג ןוא עקלוסּפַאק ַא סעּפע

 זיא ,41 עּפַאנק זיולב רָאנ ,דַארג 42 ןייק טשינ ךָאד טָאה לארשי זַא .קַארַאב

 ףיוא ןלארשי רימ ןבָאה טעברַא רעד ןופ טכַאנרַאפ קידנעמוק .ךייש טשינ ךָאד

 קַארַאב ןופ ןעמענסיױרַא טזומעג םיא ייז ןבָאה גָאטיײב .ןפָארטעג טשינ ערַאנ ןייז

 .לָאטיּפש-דלעפ ַא ןיא ןריפרעבירַא ןוא

 .ה

 ןדיישעצ רעזדנוא טניז ,ןעזעג טשינ ךיז רימ ןבָאה הרצל תויחא ערעזדנוא טימ

 .ןבלעז ןיא ךיוא ןענעז ייז זַא ,טסּוװעג ,טרעהעג ןבָאה רימ .,גָאט ןטשרע םעד ךיז

 רעגַאל-סגנַאװצ רעשטיוועצַאויא ןיא עפורג-ןעיורפ

 רעטנוא ,ןטנַאטסערַא יו ָאד ןענעז רימ רעבָא .זדנוא ןופ טייו טשינ ,ףרָאד
 .םורַא ךַאוו ַא טימ ,ןטָארד

 טּור רעדעי ,ןסע ןכָאנ ,טעברַא רעד ךָאנ ,ךיז טכַאד ,ךָאװ רעטרעפ רעד ףיוא
 .ערעזדנוא ןעמענ עקינייא סיוא טפור ןוא ןיירַא טפיול לשטייד ַא .ןפוא ןייז ףיוא
 "רַאפ ךיז ןבָאה ,סע טסייה ,ךעלדיימ יד !"סנכדעמ יד; :עניול רעטוג ַא ןיא זיא רע
 .(ענעפורעגסיורַא יד) !ךייא ךָאנ טקנעב

 .שטנעמ םענעגייא ןַא ןעז טלָאװעג ןבָאה ייז ,עקַאט טושּפ רָאג סע זיא ןעוועג

 רעיירפ .זדנוא וצ יוװ ערעסעב ַא ןעוועג זיא ייז וצ גנויצַאב יד .טרָאװ ַא ןדערסיוא
 ןבָאה ייז ןופ ערעדנַא ,טסייה סָאד .טלעוּפעג ייז ןבָאה .ןטלַאהעג ךיוא ייז ןעמ טָאה

 .דניירפ ןוא םיבורק ערעייז טימ עלייוו ַא ךיז ןעז וצ ןטעבעג
 סָאד .טשינ ןיוש ךיא קנעדעג ,טלָאמעד עכעלקילג יד ןעוועג ןענעז סע רעו

 ךימ טָאה סע רעװ .רימ וצ טוג רעייז ןעוועג ןרעטש ןיימ ךיוא זיא לָאמ עטייווצ
 -רעד טשינ סָאד ךעלטנגייא בָאה ךיא ןוא ,טשינ ךיוא ךיא קנעדעג ןפורעגסױרַא
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 גנונַא ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ,טסּוװעג טלָאמעד בָאה ךיא לפיוו ףיוא .טרַאװ

 ערעטנענ א ױזַא יצ ,ןטרָאד עניימ הבורק ַא ןייז לָאז עכלעוו ,רענייא ןייק ןופ

 -עג ךיא ,ןפָארטעג טשינ רעבָא ,ענעי ,יד רשפא :טרעלקעג בָאה ךיא .עטנַאקַאב

 ךיז ךיא בָאה ,ןיהַא קידנעמוקניײרַא ןעוו ,גנושַאררעביא ענעי טוג רעבָא ךָאנ קנעד

 -נייא לָאמ ןייק טלָאװ ךימ .*טעוועבערטעגסױרַאג ךימ טָאה סע רעװ ,טסּוװרעד

 ןוא .גנוי עקַאט ןעמ זיא ,גנוי זיא'מ ןעוו זַא ,סיוא טזייוו .ןעמָאנ רעד ןלַאפעג

 ךיז טוט סע סָאװ ןוא רעוװ ,ןסיוו טשינ לָאמ ןייק טסנעק זַא ,סיוא ךיוא טזייוו סע

 .רעטלע ַאזַא ןיא ץרַאה סלדיימ ַא ןיא

 .זדנוא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןשטנעמ ךעלקיטש יװ טניווװעג ןבָאה ךעלדיימ יד

 רעד ןיא רימ יו טשינ ןוא ,דרע רעד ףיוא ,בוטש ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה יז

 גָאט "בוט-םויא ַא ןיא ךעלדיימ עכעלטסירק ןוא עשידַײ רענעטיב

 רעגַאל-גנַאווצ ןיא

 -- טפַאשגנע יד ,סערַאנ עטשרעטנוא ןוא עטשרעביוא ךיוא ,עקטַאכ ןיילק ַא .דרע
 ןבָאה הליחתכל .ןוטעג ץעז ַא המימח ַא טָאה ,ןירַא ןיהַא ןענעז רימ ןעוו ,קידלַאװג

 סייה וצ ןרָאװעג זיא רעבָא דלַאב .טײקמערַאװ ַאזַא טימ ןעוועג היחמ ךיז רימ
 ,וצרעד טניווועגוצ ןעוועג טשינ ןיוש .זדנוא רַאפ

 רעבָא ,עלעווייא-דלעפ סָאד ןענַאטשעג זיא טנַאװ רעד ןופ רעטעמ ןבלַאה ַא ייב
 סע .טרעיומעגנייא סָאװטע ,טנעמַאדנופ םענעלגיצ ַא ףיוא ןענַאטשעג .סיורג ַא
 ,רעטוג ַא .ןיטש טנעקעג טשינ ןעמ טָאה טנעָאנ .קינייװעניא טנערבעג טוג טָאה
 ךָאל ַא ךרוד ןוא ,טנַאװ רעטנעָאנ רעד וצ ןגיוצעג ךיז טָאה ןעמיוק רענעכעלב
 רעד רעטנוא טייוו טשינ ,ןסיורד ןיא סױרַא ןעמיוק רעד זיא ריא ןיא טקַאהעגכרוד
 ,םערַאװ טוג זיא עלעווייא ןבעל טנַאװ יד זַא ,קרעמַאב ךיא .עכירטס רענעיורטש
 סנּפָארט עסיורג -- רעצעלק-טנַאװ עװָאנסָאס ,עטעסעטעג-טַאלג יד ףיוא .טציווש
 .ךעּפ ןקידנעניר טימ ןסָאגרַאפ רעטרע עכעלטע .עלָאמט

 רעזדנוא .רעבירַא זיא העש לטרעפ סָאד ךיג יװ .ךיז טקידנע טיזיוו רעזדנוא
 ,ןיג זומ'מ .קירוצ ןיוש זדנוא טפור לשטייד

 ןטימ ַא ןיא .רעייפ ןטימ קעװַא *ץַאלַאּפ, רעייז זיא רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא
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 ןוא ןסיורד ןופ לענש רעייז טּפַאכעגמורַא טָאה רעייפ סָאד .ןעשעג סע זיא טכַאנ

 -עג ,רעייפ סָאד טקרעמַאב סנטײצַאב ןבָאה ןשטיײד-לורטַאּפ יד .קינייװעניא ןופ

 ןעיורפ עכעלטע .גנַאגסױרַא םעד ןטינשעגּפָא ךיג טָאה רעייפ סָאד .עגָאװערט טכַאמ

 יד טשינ ןעו .טּפַאכעגסױרַא רעטצנעפ ןכרוד םיוק עטעדַאשטרַאפ ןעמ טָאה

 .עשעג סנ ַא סעּפע .ןעוועג תונברק ךס ַא טלָאמעד ןטלָאװ ,ףליה עכיג ,עלענש

 .קינייוועניא טנַאװ יד טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ,ףָאלש ןפיט ןיא ,טכַאנ ןטימ ןיא

 -ןָא דלַאב טָאה ןסיורד ןופ עכירטס ענעיורטש יד ױזַא יװ ,טסּוװַאב יונעג טשינ

 .ןענערב ןביוהעג

 נ

 זיא'מ .רעגנוה ןעוועג ןעמייה ליפ ןיא ןיוש זיא ןעטיב ןיא רעטניוו םענעי

 טעטימָאק םעד ךרוד טגעלפ שטייד רעד סָאװ עיצרָאּפ רעד ףיוא ןעמוקעגסיוא

 רעד ןופ ןטערטּפָא םייב .ןעוועג טשינ זיא ןפיוק וצ ץעגרע טיורב ןייק .ןלייטוצ

 -טסירק יד ןרָאװעג טרַיוקַאװע טכַאמ רעשירעטילימ רעד ךרוד זיא ײמרַא רעשירַאצ

 -זיּפש ןייק .דנַאלסור ןיא רעפיט גנורעקלעפַאב עשיפרָאד ןוא עשיטָאטש עכעל

 .טנעקעג טשינ ןעמ טָאה לג"דא לעמ ,ןרָאק ןפיוק .ןבילבעג טשינ ןענעז ןעמָארק:

 .טלעוו רעד ןופ ןעוועג ןטינשעגּפָא זיא ןעטיב .טלעג ןעוועג טלָאװ סע וליפַא ןעוו

 יד ףיױא ןענַאטשעג ןענעז ןלורטַאּפ .סױרַא רעדָא ןיירַא טזָאלעג טשינ טָאה'מ

 טָאה ןרָאפסױרַא ףיוא .טכַאנ ןוא גָאט טיהעג ןוא ןטקנוּפ-טָאטש-ףוס עטסקיטכיוו

 רעבָא טָאה ןעמ .רוטנַאדנעמָאק ןופ ןײש-ריסַאּפ ןלעיצעּפס ַא ןבָאה טזומעג ןעמ

 עטסּוװַאב יד טיײרדעגמורַא קידנעטש ךיז ןבָאה ןגעוו עלַא ףיוא .ןבעגעג טשינ

 טשינ רענייק סיוועג טָאה ייז טימ ןוא ,עירעמרַאדנַאשז-דלעפ יד ,"ךעלקער ענירג;

 ,םינּפ-לא-םינּפ ןענעגעגַאב וצ ךיז ןשטנווװעג

 ןופ האובת לסיב ַא ךיז ןטיירגוצנָא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןבָאה עלַא טשינ

 עשיזיפ עקיטיינ יד טַאהעג ןבָאה עלַא טשינ .ןרעייש עשרעוּפ ענעזָאלרַאפ יד

 ,ןפיול וצ ףיוא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד טשינ ךיוא ןוא ,ןטייקכעלגעמ ןוא תוחוכ

 ,וויַאא ןכוז ,ןבָארג ,ןגָארט ,ןּפעלש

 -רַאק גונעג טימ ןגרָאזַאב ךיז טנעקעג טשינ וליפַא טָאה טנעמעלע רעד טָא

 רעטרעדנוה יד ןיא 1915 ןופ ןעיסָא ןיא ןעוועג זיא לּפָאטרַאק ןוא .רָאי ןרַאפ לפָאט

 רעבָא .ןבָארגסױא ןוא דלעפ ןיא סױרַא טפרַאדעג זיולב טָאה'מ .ןדוּפ רעטנזיוט

 -עגסיוא ָאי ןיוש ןעמ טָאה ןוא .ןוט וצ סע ןעמעוו טימ טַאהעג ןבָאה עלַא טשינ

 עכַאװש ,ןשטנעמ ערעטלע טנעקעג ןבָאה לפיוו ָאט ,לפָאטרַאק לסיב ַא ןבָארג

 !?םײיהַא ןּפעלשנָא עציײלּפ ןפיוא ,רעדניק עניילק ,ןעיורפ

 -עצַאװ ןייק סעּפורג עטקישרַאפ ערעזדנוא ןיא ,ןענעז עירָאגעטַאק רעד ןופ

 ןיוש ןבָאה ייז .ןעיורפ יד ייב ייס ןוא רענעמ יד ייב ייס ,עכעלטע ןעוועג ,שטיוו

 ןגיױא יד .טגָאזעג טשינרָאג ןבָאה ייז .געט עטשרע יד ךיילג ןרעגנוה ןעמונעג

 ,טדערעג רעבָא ןיוש ןבָאה ערעייז

 ץלַא ןרָאװעג ןעטיב טימ ןעגנודניברַאפ יד ןענעז ןכָאװ עקידרעטעּפש יד ןיא

 .ךעלרופ עװָאקלַאװרוש יד ןעמוק ןגעלפ רעלוגער ןוא טּפָא ױזַא טשינ .רענעטלעז

 .ןרעגנוהוצ ןעמונעג ךס ַא ןבָאה טציא
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 ןעמ זיא גָאטרַאפ 5 .ןכָאװ יד ,געט יד ןכָארקעג טלָאמעד ןענעז ױזַא ןוא

 .עװַאק לסיב םעד ךָאנ טלעטשעג ךיז ייר רעד ןיא ןוא קַארַאב ןופ ןפָאלעגסױרַא

 דנוא ןעמ טָאה ףכית ןוא עקלָארטנָאק ףיוא ןלעטש ךיז טזומעג ןעמ טָאה ךיילג

 ,טעברַא רעד ןופ ,טכַאנרַאפ ,טעברַא ףיוא ןבירטעג ,ךַאװ ַא רעטנוא ,סעקּפורג ןיא

 העש רָאּפ ַא .ּפוז לסיב םעד ךָאנ ייר רעד ןיא ןלעטש ךיז טגָאיעג רעדיוו ןעמ טָאה

 .ןפָאלש ןגייל וצ ךיז לעפַאב רעד ןעמוק טגעלפ רעטעּפש

 -סיוא טשינ ,ןסערעד טשינ .ןיטור ענָאטָאנָאמ .סיוא-גָאט ױזַא ,ןייא-גָאט ױזַא

 היח עדליוו ַא יװ ,קַארַאב םוצ קַארַאב ןופ .קירעהעג יװ לָאמ ןייק ךיז טורעג

 םייה יד ,ןילַא ןוט וצ רעק ַא ךיז טייהיירפ עטסדנימ יד ָאטשינ .גייטש ַא ןיא
 .רענייש ַא םולח ַא יװ ,רעטייוו ,רעטייוו ץלַא טרעוו

 ױזַא !?םײהַא ןעמוק קירוצ .שואי ַא ןלַאפַאב זיא עקירעזדנוא לייט ןסיורג ַא

 -כיײלג-ּפמעט ,ןזָאלעגּפָא ,קידרעבַאלש ןרָאװעג ןענעז ערעדנַא .טשינ סיוועג -- ךיג

 ךרוד יז ןרעטנומפיוא סָאד .בצמ רעכעלרעפעג ַא סע זיא ָא-יד-טָא רַאפ .קיטליג

 ןוט ךַאמ ַא יײז ןגעלפ ץלַא ףיוא .ןפלָאהעג קינייו טָאה זדנוא ןופ עטלייצעג

 ,זָאלסגנונעפָאה ,טנַאה רעד טימ

 רעד רעטניוו רעגנַאל ַא .יינש ,טסערפ ,טלַאק רעייז זיא סע .םירוּפ ךָאנ ןיוש

 -יירפ ,רעקרַאטש טמערַאװ ןוז יד .ערעסערג רעבָא ןיוש ןענעז געט יד .רעקיטנייה

 רעבָא .רָאלק טשינ זיא סָאװ ,גנורעדנע ןַא טפול רעד ןיא ןיוש טליפ'מ .רעכעל

 .עקיטכיל ןיוש ןענעז ןטכַאנרַאפ יד .טיצ ,טקָאל ,טפור ןסיורד רעד

 ,ןסע ןעלבַארעזימ ןכָאנ ,ךיא בָאה ,טעברַא רעד ןופ קידנעמוק ,געט ענױזַא ןיא

 סָאװ ,טנרָאפ לפייה עלעקיטש םעניא קַארַאב ןופ ןּפַאכוצסױרַא ךיז ןעזעג ךיילג

 ערעדנַא ךיוא ןגעלפ לָאמ לייט .טָארד עקיכעטש טימ טלגנירעגמורַא ךיוה ןעוועג זיא

 רעיײרּפ ,רענעפָא רעד וצ טקוקעג ןוא םַאצ םייב טרַאה ןלעטש ךיז ,ןעמוקסיױרַא

 ןעקנעב סָאד ,רעפרַאש טרעוו ןצרַאה ןיא ןגָאנ סָאד .ןטָארד יד רעטניה טלעוו

 ןיב ךיא !??היח ַא יװ טרַאּפשרַאפ ךימ ןעמ טָאה סָאװ, .רעקידקיטייוו --- םייהַא

 -קניטסניא ,טלייבעג ןטסיופ עניימ ךיא בָאה וויטקניטסניא *!שטנעמ רעיירפ ַא ךָאד

 רָאי רערעטצניפ ַא? :טייזעגכרוד ליטש ךיז טָאה הללק ַא ,ןּפיל יד ןסיברַאפ וויט

 | "ּוייִז ףיוא

 -עג בָאה ךיא .געט עטצעל יד טײקַיור ןיימ ןרילרַאפ םענ ךיא זַא ,ליפ ךיא

 -שואי יד טקיטומעג בָאה'כ .ןטסימיטּפָא קיניײװ רָאג יד וצ טייצ עצנַאג יד טרעה

 קירוצ םיײיהַא ךָאנ ןלעוו רימ זַא ,ןענהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא טגָאזעג .עקיד

 טשינ ןענעז רימ .קידנעטש ןטלַאה טשינ זדנוא ךָאד ןרָאט ייז ,ןכיג ןיא ןעמוק

 ףרַאד'מ .טשינ יאדװַא רעכערברַאפ ןוא ,עליוויצ רָאנ ,ענעגנַאפעג-סגירק ןייק

 יד ןעטיב ןיא ןוט ןפרַאד סָאד .ךיז ןרעטַאמנייא טשינ .ןענָאמ ןרעהפיוא טשינ

 -רָאג ןענעק רימ .ןווורפ ןפרַאד ,ָאד ,רימ וליפַא ןוא .טעטימָאק רעד ןוא תוחּפשמ

 םייהַא זדנוא ןעמ לָאז .ןרילרַאפ וצ סָאװ טשינ ךָאד ןבָאה רימ .ןרילרַאפ טשינ

 .לָאמ ליפ ױזַא טגָאזעגוצ זדנוא הליחתכל ןבָאה ייז יװ ,ןקיש

 .טייקרעכיזטסבלעז ןיימ ךעלסיבוצ רילרַאפ ךיא זַא ,ןליפ ןעמונעג בָאה ךיא

 רעד ןיא סעּפע, יד סע לָאז :ןייטשנייא טשינ טזָאל ,טביירט טײקַיורמוא ןַא סעּפע
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 ןייז ,גנילירפ ןקידנעמוקנָא ןטנעָאנ ןופ גָאזנָא רעטשרע רעד ,גנורעדנע-"טפול

 | !?םרוג רעד

 ןקיצומש ,ןגנע ןיא עטקיטשרעד ,ןכָאװ יד ,געט יד -- טנגוי יד סע לָאז

 !?הביס יד ייז --- קַארַאב ןטעטסעּפרַאפ

 יז

 טנעָאנ רָאג ,טכַאנרַאפ קיטיירפ ַא ךיז טכַאד ,גָאטימ ךָאנ ַאזַא םענייא ןיא

 "ַאב ענדָאמ ַא טַאהעג רימ ןבָאה ,םַאצ ןבעל לפיוה םעניא קידנעייטש ,חסּפ וצ

 "עגעגַאב עמענעגנָא רעייז ַא .שינעגעג

 סָאװ ,גנושַאררעביא עקרַאטש ַא .שינ

 ןיא דנּוװ לקיטש ַא ןזָאלעג רעבָא טָאה

 .ךיוא ןצרַאה

 עגנוי ַא טרעטנענרעד ךיז טָאה סע

 .טייז רעיירפ רעד ףיוא םַאצ םוצ יורפ

 ,רעטכעט עשידִיי .עטייווצ ַא דלַאב

 .רענעטיב ןייק טשינ

 -ַאל םעד ןיא ָא-ָאד יורפ ַא ןעז

 ןופ ,רענעטיב ערעזדנוא ץוח -- רעג

 יז רעבָא ,טסּוװעג ןבָאד רימ עכלעוו

 -- טייצ עצנַאג יד ןעזעג טשינ טעמכ

 -ּפָארַא טלָאװ רעדנּוװ זייב ַא יװ זיא

 טימ ךיז ןדער רימ .למיה ןופ ןלַאפעג

 ,רעדנַאנופ ייז

 עשידִיי קילדנעצ עכעלטע ןענעז ייז

 ענעדיישרַאפ ןיא עטייזעצ ,רעטכעט

 ערעדנַא ןיא .רעגַאל םעד ןיא רעטרע

 ָאד ןענעז שטיװעצַאוװ םורַא ןטקנוּפ

 עלַא ןענעז ייז .ןעיורפ עשידִיי ךָאנ

 -נוה רעד זיא קסניּפ ןיא .קסניּפ ןופ

 םעד ןשיװצ רקיע רעד ,סיורג רעג קַארַאב -ןעיורפ םעד ןיא גנַאגנירַא רעד

 טייצ עגנַאל ַא .ןדַיי לייט ןעמערָא רעגַאל-סגנַאוװצ םעד ןופ

 ןטעב ןיא ןטלַאהעג ןדַיי יד ןבָאה שטיוװעצַאװיא ןיא

 -נַאדנעמָאק רעקיטרָא רעד ןופ ןענָאמ

 ןעמוקעג זיא ךעלדנע .טיורב לקיטש ַא ןבָאה ןוא ןטעברַא ןליוו ייז .טעברַא רוט

 עכעלטע טעברַא ןבעג ןענעק ייז זַא ,רעפטנע ןַא רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ לָאמנייא

 ירַאפ ןיא ייז ןקישעצ רָאנ ,טָאטש ןיא טשינ רעבָא ,ןעיורפ עשידִיי טרעדנוה

 יז ןפרַאד ןעיורפ עגנוי .טייוו טשינ ,ןטקנוּפ ענעדייש

 ירַאּפ ךעלדיימ עשידִיי, :םעד ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה הליחתכל

 : | "!ןיינ ?םייה רעד ןופ ןקיש
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 "תיל זיא'ס .טרעטַאמעג רעמ ץלַא רעגנוה רעד טָאה רעבָא ןעמייה יד ןיאי

 ןסיוועג ַא וצ ןעמוק ןסייהעג ןעמ טָאה רעטכעט עשידִיי 500 ַא ,ןרָאװעג הרירב

 רעד ןופ טייוו ייז טייזעצ ןוא ןענָאגַאװ-טכַארפ ןיא ייז ןבירטעגניירַא ,טקנוּפלמַאז

 ןטַאדלָאס עשטייד יד ןשיװצ ,ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןיא םייה

 ןעוװעג ןענעז -- רענעטיב ערעזדנוא ץוח -- רעטכעט עשידִיי רעקסניּפ יד

 ךעלדיימ ענלצנייא .טנעָאנ טנגעגַאב ןבָאה ןשטייד ענעי סָאװ ,ןעיורפ עקיצנייא יד

 עשטייד ןופ ןעגנוניוו יד רעביא סנירעסַאּפפיוא:-זיוה ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 ןופ ּפָארַא ןפוא רעדנַא יצ ַאזַא ףיוא ןיוש ןענעז ךעלדיימ עשידִיי ךס ַא .ןריציפָא

 רָאּפ יד ןגיוא יד ןיא ןרערט ןוא קיטייו םענעפָא טימ וצ ןביג --- רשיה ךרד

 טייז רענעי ףיוא זדנוא ןבעל ןעייטש עכלעוו ,רעטכעט עגנוי עשידִיי רעקסניּפ

 ,טָארדלכעטש

 ןיא זַא ,טרעהעג ןכָאװ עכעלטע טניז ןיוש ןבָאה ,ךעלדיימ עשידִיי יד ,ייז

 טלַאה ,ךעלדיימ יד ,ייז .רעטעברַא-ליוויצ עשידִיי ןעמוקעגנָא ןענעז ןקַארַאב ָא-יד

 יז .ךיוא ןגעװַאב רעיירפ לסיב ַא ךיז ןענעק ייז .ןטָארד רעטנוא טשינ ןעמ

 ,תוביס ענעדישרַאפ בילוצ רָאנ ,זדנוא טימ ןפערט ךיז טלָאװעג גנַאל ןיוש ןבָאה

 טשינ סע ייז ןבָאה געט עניילק רָאג ןוא ןטלעק עסיורג יד בילוצ רקיע רעד

 .ןזייווַאב טנעקעג

 -עלַאב ןופ ןעמוק רעטכעט עשידִיי רָאּפ יד זַא ,ןעז ךיילג טנעקעג טָאה'מ

 שזַאגַאב ןסיועג א טימ ,רעדניק עלעדייא ןענעז ייז זַא ,סעילימַאפ עשיטַאב

 טשינ ךיז טָאה ןדער ליפוצ .ןעמוקעג ייז ןענעז לָאמ 2--2  ַא .רוטלוק ,גנודליב

 עטנעגילעטניא ייווצ יד טָא :טכוד רימ .סעומש ַא ןריפ סָאד ןעוועג רעווש ,טזָאלעג

 ןבָאה ייז סָאװ ,טייקיור רעייז ןרילרַאפ ןעמונעג טעכיוא ןבָאה ךעלדיימ עשידִיי

 ןעוועג זיא םייהַא ןעקנעב רעייז .רעטציא זיב ןטלַאהוצנָא ןעזעג תוחוכ עלַא טימ

 ,ךיז טכוד ,רעפרַאש ךָאנ

 ּפָא זדנוא ןעמ טזָאל חסּפ ףיוא זַא ,ןעגנַאלק םורַא ןעייג געט עכעלטע ןיוש

 ןעמוק תועידי עקידלּפענ יד .ןעײרפַאב ןצנַאג ןיא ןיוש זדנוא טעוו'מ זַא ,םײהַא

 טכַאמעג ,סיוא טזייוו ,ןבָאה טעטימָאק רעד ,תוחּפשמ יד .עקַאט םייה רעד ןופ

 .ןעגנונעפָאה ןבעגעג טָאה שטייד רעד .טנַאדנעמָאק םייב ןעגנוָימַאב עקרַאטש

 .ןביוהעג ךיז טָאה זדנוא ייב גנומיטש יד

 !?שטָאכ חסּפ ףיוא ?ןזָאלּפָא עקַאט זדנוא ןעמ טעוװ

 ,ןעמ ףרַאד ןפָאה .ןזייוו טעוװ טייצ עטנעָאנ יד ,סלַאפנלַא .םיוק ךיז ןביולג רימ

 .ח

 .גנַאזעג טימ ייז ןענעז ןעמוקעגנָא .חסּפ וצ טנעָאנ ,טכַאנרַאפ רענייש ַא

 ייז ןעוו .ןירעד ָאד זיא עידָאלעמ-שרַאמ ןופ סעּפע .ןוגינ ןקידעבעל-ךעליירפ ַא

 ענלצנייא ןּפַאכפױא ןעמונעג רימ ןבָאה ,קַארַאב ןופ לפייה ןיא ןיירַא ןענעז

 !?רָאג ייז ןעגניז *םלוע ןודא, :רעטרעוװ

 עטיירב טימ .ןרעדנַא ןיא רענייא ,(סרעדעצ) םיזראכ םירוחב עגנוי 15 ַא

 םעניא רענעטיב ערעזדנוא יװ עטערָאמרַאפ טשינ ,ענעסעגעגּפָא טוג ,סעציײלּפ

 .סע ןענעז ייז קידרעפָאה יוװ ןוא .לייט ןטסערג
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 רעהַא ןעמוק ייז .עװעסָאק רעטנעָאנ רעד ןופ םירוחב עשידִיי ןענעז סָאד

 .םײיהַא קירוצ חסּפ ףיוא .טייצ רעצרוק רעייז ַא ףיוא

 "!לסיב ַא וצ-טרַאװ, .רימ ךיא רעלק --- "הנותח עבלעז יד,

 עטשרע יד ךיז ןטלַאה .ּפָארַא-ןביוא ןופ יו לסיב ַא ייז ןקוק זדנוא ףיוא

 ןרַאפ טנכעררַאפ זיא ןעטיב "!ןעטיב טשינ זיא עװעסָאק ,, .טרעדנוזעגּפָא יו געט

 אל .גנוָיצַאב עגנערטש .ןסָאלשעגּפָא זיא ןעטיב .עװָאסָאק ןכ אל .טיבעג-טנָארפ

 .עוװעסָאק -- ךכ

 עטפָא ןיא ןרָאפניײרַא ,ןרָאפסױרַא געמ'מ .רעיירפ ךרעל ןעמ זיא עװעסָאק ןיא

 ,גונעג-וצ ָאד זיא טיורב -- רקיע רעד ןוא .ןפָא ןענעז ןעמָארק עכעלטע .,ןלַאפ-

 ןבָאה ןעײמרַא יד ןעוו .טיירגעגנָא ךיז ןבָאה ןדִיי רעװעסָאק .ךָאנ גונעג-רעביא

 .לטעטש רעזדנוא יו טנערבעגּפָא טשינ ,ץנַאג ןבילבעג עװעסַאק זיא ,ןטיבעג דךיז

 טזומעג טשינ ןוא רעטרע ערעייז ףיוא ןבילברַאפ ךיוא ןענעז ןדִיי רעװעסַאק

 -- ןדִיי רעװעסָאק .רענעטיב רימ יװ ,געט עכעלטע ףיוא לטעטש ןופ ןפױלטנַא

 ןוא ןרעגנוה ,תושיגנ ,תורצ עלַא יד ןופ טשינ ןסייוו --- םידיחי רשפא ץוחַא

 .רענעטיב יו ,ליפ ױזַא טעברַא ףיוא ןביירט

 .רעביא ןרזח ןוא ייז ןגָאז -- ?גנַאל ןטלַאה טשינ ָאד ןעמ טעװ זדנוא,

 .רימ ךיא רעלק -- ?!יאוולה,

 רעד ,עלעסיב ַא ןיוש רעסַאלב םינּפ סָאד .ןעמונעג טָאה געט עכעלטע זיולב

 ןיוש ןדער ייז .ןדנּוװשרַאפ זיא טייקידרעפָאה סָאד ,ךיז טכַאד ,ךיז טגייב ןקור

 ןגערפ טמענ'מ .ךעלסיבוצ ןיוש זדנוא וצ וצ ךיז טקור'מ .לסיב ַא רעליטש

 .םיטרּפ
 .ךיילג עלַא רימ ןענעז שטייד ןרַאפ -- רימ ךיא רעלק -- ,ךעלרעדניק,

 עלַא ,טיבעג-טנָארּפ טשינ ,טיבעג-טנָארפ ָאי .ןפַאלקש ,רעטעברַא-גנַאװצ עלַא

 רַאפ דישרעטנוא ןייק -- רעמינָאלס ,רעיָאנשזיר ,רעװעסָאק ,רענעטיב :ךיילג

 ."םיא רַאפ עלַא סיוועג רימ ןענעז ןדִיי ןוא .םינסחי עבלעז יד .םיא

 .ט

 טעברַא רעד ןופ ןעמוק רימ .ןעשעג סע זיא טרַאװרעדמוא ןוא גנילצולּפ

 קירוצ ןרָאװעג טקישעגּפָא סעקרענעטיב ערעזדנוא ןענעז טנייה זַא ,ןרעה ןוא

 טָאה'מ .טכירעגמוא ןעמוקעג סע זיא אפוג ייז רַאפ זַא ,סיוא ןעניפעג רימ .םייהַא

 רעטנוא ייז ןענעז וצ-רעטעּפש .טיירג ןייז ןוא ןקַאּפ ךיז ןסייהעג ירפ רעד ןיא יז

 .םייהַא ןרָאװעג טריפעגקעווַא הרימש-ןטַאדלָאס

 -עג ןזָאלרַאפ ,ןרָאװעג טמותירַאפ גנילצולּפ ןטלָאװ רימ יו ךיז ןליפ רימ

 .ןצנַאג ןיא רקפה ףיוא ןזָאלעגרעביא ,ןרָאװ

 טָאה וויטקניטסניא ,טסּוװַאבמוא .ןעמַאװצ םייה רעד ןופ קעװַא ןענעז רימ

 ןופ ענייא טייו טשינ ןייז ןבילוצ טייקרעכיז רעמ טליפעג טייצ עצנַאג יד ךיז

 ,זדנוא יװ רעסעב לסיב ַא ןעלדנַאהַאב ךָאד ייז ןזומ ,ןעיורפ יד ,ייז .ערעדנַא יד

 רימ .ָאד ןביילברַאפ טעכיוא ךַאד רימ ןלעװ ,שטיװעצַאװ ןיא ךָאנ ייז ןענעז ןוא

 .ןסיירעצ טשינ עּפורג רעזדנוא ךָאד טצוו'מ ןוא ןעמַאזוצ ןעמוקעג ןענעז
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 שטָאכ סָאװ ,טיירפעג זדנוא טָאה סע .ןײלַא ןבילבעג רימ ןענעז רעטציא

 טקערש סע .ןעוועג אנקמ ךיוא רעבָא ייז ןבָאה רימ .ןרָאװעג טיײירפַאב ןענעז ייז

 ףיוא ָאד ןביילב וצ ףיא טּפשמרַאפ רשפא ןענעז רימ זַא ,קנַאדעג רעד ךיוא

 ץעגרע ןקיש ךָאנ ןענַאד ןופ זדנוא ןעמ טעוװ רשפא .גנַאל יו טסייוו רעוו

 .רָאג שרעדנַא

 זדנוא רַאפ זיא ,זדנוא ןָא םיהַא ךעלדיימ יד ןקיש עקידגנילצולּפ סָאד

 ,ןמיס רעטוג ןייק טשינ

 ל
9 

 ,ערעכיז טשינ ,תועידי םייה רעד ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה ךָאנ םירוּפ רַאפ

 ןביילברַאפ ןצנַאג ןיא רָאג רשפא ןיוש ןרימ .זדנוא ןעמ טיירפאב חסּפ ףיוא זַא

 .םייה רעד ןיא

 טרילעּפַא קרַאטש ןבָאה ,שארב וויז ברה טימ טעטימָאק רעד ,ןרעטלע יד -

 -געמָאק ןטימ טדערעג ךעלנעזרעּפ לָאמ רָאּפ ַא טָאה וויז ברה .טנַאדנעמָאק םוצ

 ץרא:ךרד ןרעדנוזַאב ַא טלָאמעד טַאהעג ןשטייד יד ןבָאה וויז ברה ןרַאפ .טנַאד

 ןיא ןַאמ רענייש ,רענטלַאטש ,רעכיוה ַא ,םינּפ תרדה ַא ןילַא .טקעּפסער ןוא

 טַארקָאטסירַא ןַא ןופ ןדער ַא ןוא גנוטלַאה ,ןרעינַאמ טימ ,רעקיצרעפ עטשרע יד

 ערעדנַא עכעלטע ןוא שטייד םָאקלופ טשרעהַאב טָאה ,שטנעמ ןכעלטלעוו .ןוא

 ןעוועג זיא ןוא גנודליב ענײמעגלַא דַארג ןכיוה ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .ןכַארּפש

 שגנוי יד ןופ םענייא רַאפ ,ןואג ַא רַאפ טלעװ רעשידִיי רעד ןיא טנכעררַאפ

 ךיוא םיא טָאה ןעמ .ליפ רעייז טנָאזעגוצ טָאה סָאװ ,סרעריפ עקידנעייגפיוא

 ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ לטעטש םעד ךָאנ ,"יולע רעקירוואט, רעד ןפורעג

 ברה ןופ תונברה-אסכ רענעטיב ןעמונעגרעביא טָאה וויז ברה .תובישי יד ןופ

 טָאה סָאװ ,ללכב בר ןוא דַיי ּפיט רענעטלעז ַא -- (יקצינדעמ) היתותמ 'ר ןואגה

 -פיוא ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ רָאי עכעלטע ,רעטלע ןפיט-ףיט ןיא

 :קעװַא זיא ןוא ,ןרָאי עגנַאל ןסעזעג זיא רעכלעוו ףיוא ,לוטש-תונבר ןייז ןבעגעג

 .לארשי-ץרא ןייק החּפשמ ןייז ןופ טשער ןטימ ןרָאפעג

 יז ,רוטנַאדנעמָאק-סטרָא רעד ןיא ןח ךס ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה וויז ברה

 יז סָאװ ץלַא ןוט וצ טגָאזעגוצ םיא ןבָאה ייז .טנכערעג ליפ םיא טימ ךייז ןבָאה

 רעייז טַאהעג ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ זַא ,ןקרעמַאב ךיא ליוו תמאה ןעמל .ןענעק

 רעד ןוא .רעכלעזַא לָאמ עלַא -- רעלדניווש ,רענגיל ַא לָאמ ןייא :הנומא קינייװ

 ןרַאפ ךיא בָאה תוקפס עניימ .טירש ןוא טירט ףיוא טרַאנעג זדנוא טָאה שטייד

 ייב עיזוליא עלעסיב סָאד ןעמענוצוצ טשינ ידכ ,טכַארבעגסױרַא טשינ ליומ

 | ,הרצל םירבח עניימ

 עטַאד רעד טימ העידי ַא ןעמוקעגנָא חסּפ רַאפ ץרוק זיא םייה רעד ןופ

 -רעטניא טָאה רוטנַאדנעמָאק רענעטיב יד זַא ,ךעלגעמ .ןקישקירוצ רעזדנוא ןופ

 ,םעד ןגעוו טכַאמ רעקירעהעג רעד ייב ןעגנוָימַאב עקרַאטש טכַאמעג ןוא טרינעוו

 זיא טָא ןוא .ָאד ןענעז רימ ןוא טכַארבעג םיײהַא ןעמ טָאה ןעיורפ יד רעבָא

 .בוט-םוי רַאפ געט 2 ןיוש ןוא געט יירד ךָאנ ,טָא .חסּפ רַאפ ךָאװ עטצעל יד ןיוש

 .סיוועג חסּפ ָאד ןיוש ןביילברַאפ רימ .ָאד ךָאנ ןענעז רימ .ןיוש טנייה חסּפ ברע
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 ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ערעדנַא .ּפַאלק רעסיורג-וצ ַא ןעוועג זיא גנושיוטנַא יד

 .ץרַאװש -- םינּפ סָאד ,ךעלבעטשכוב ןזָאלעגּפָארַא -- ּפָאק רעד ,עטלמוטעצ יוװ

 ןיא טסרָא 25 ַא -- םייה רעד ןופ טנעָאנ ױזַא !בוט-םוי ַאזַא -- חסּפ

 .טזָאלעגּפָא טשינ זדנוא געט עטשרע יד ףיוא וליפַא ןוא ---ןצנַאג

 טימ ,ןגיוא יד ןיא רעיורט םענעטלַאהַאב-טשינ טימ ,עליטש ,עקיטעמוא

 ךיז טרָא ןייק .טעקנָאלבעגמורַא רימ ןבָאה ,םינּפ ןפיוא רעצ ןשידִיי םענעפָא

 ןוא ,ןײרַא קירוצ דלַאב ,לפייה עלעציּפ םעניא קַארַאב ןופ סױרַא .ןענופעג טשינ

 .רדסכ ױזַא

 ןוטרַאפ ,טרעדנוזעגּפָא .שרעדנַא לסיב ַא זיא רענייוו סלקצַאכ קישטרַא ןייא

 עכעלטע ףיוא זיולב ןעזעג ןטלָאװ ייז יו ,ענעזָאלעגּפָארַא-בלַאה ןגיוא יד .ךיז ןיא

 -בלַאה ַא יו ,לסיב ַא טייז ַא ןָא טשינ ןוא רעטייוו טשינ ,ךיז ןופ סיורָאפ םיחפט

 ךיז טיירג רע יװ ,סעּפע טימ ןעמונרַאפ ךיז ןיא קינייוװעניא יו ,רעקִיַאד-טשינ

 .טשינ וליפַא טרעפטנע .ןדער וצ סיוא טדיימ .סעּפע וצ ,סעּפע רַאפ

 רעד -- קַארַאב ןיא .רדס רעטשרע רעד .טכַאנ-חסּפ עטשרע יד זיא טנייה

 סנטסרעמ ןענעז רענעטיב עכעלטע עניימ .לָאמ עלַא יו רעדימרַאה רעבלעז

 .סיוא ייז ןקוק *ענעבָארגַאב , יו ,דרע רעד ףיוא ןעייטש רעדָא ,סערָאנ יד ףיוא

 יד "ןקוקנָא; .אפוג קַארַאב ןרעביא *ריצַאּפש, ַא ןּפַאכ וצ סילשַאב ךיא

 .ךָאנ ןעוועג טשינ ערַאנ ןיימ ןופ רעטייוו ךס ַא ךָאד ךיא ןיב ךעלטנגייא .טלעוו

 ריצַאּפש ןיימ .סעקינעלּפ עשיסור יד ,"ןגעלָאק, עניימ ןבעל סע יװ ןעז ךימָאל

 ינעלּפ יד .טזָאלעג טשינ טָאה ורמוא רעבלעז רעד .טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה

 טיינעגנייא טָאה סע רעװ .ןילַא ךיז טימ ןעמונרַאפ סנטסרעמ ןעוועג ןענעז סעק

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא סע רעוו ,ןזיוה יד ףיוא עטַאל ַא טגיילעג ,לּפענק ַא

 גנוטכײלַאב .ןרעמ רעדָא עווקורב עסיז טסָארפ ןופ ענעגנַאגעגּפָא ןַא ןעבָארקס

 ןכַאז ךס ַא טַאהעג ןבָאה ייז .לטכיל בלח ַא -- ענעגייא ערעייז טַאהעג ייז ןבָאה

 ערעדנַא ןוא זיײּפש ןדָאלנָא ןוא ןדָאלסױא םייב .טַאהעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ

 ןעשזדנָאלברַאפ לָאז סעּפע זַא ,ןבעגעג הצע ןַא זיא סע יװ ךיז ייז ןבָאה ,ןכַאז

 .ןרעכייר ןטימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .ייז וצ

 םינּפ ןטימ ןגיוצעגסיוא ,סערַאנ יד ףיוא ןגעלעג ןענעז ערעייז ערעדנַא

 -עג ,ליטש ןעגנוזעג ןוא ,רעגניפ יד ןשיװצ סָאריּפַאּפ ןקידנעַילג ַא טימ ,ףױרַא

 .עקידנעקנעב ,עקיטעמוא ,רעדיל-סקלָאפ סנטסרעמ ,ןטייווצ ןכָאנ לדיל ןייא ןגיוצ

 ,עטייעצ ,ןעמייה ערעייז ךָאנ ןעקנעב ייז .טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה ערעייז םינכש

 ,דנַאלסור ןסיורג םעד רעביא עטײרּפשעצ

 ןיימ ןבעל ,לרָאדירָאק ןיא ייטש ךיא ."טלעוו יד ןעז, ןופ קירוצ ןיב ךיא

 רענעטיב עניימ יװ ,ןסיוו ליוו ךיא .טשינ ךָאנ ךיז טליװ ןביוא ןכירקפיורַא .ערַאנ

 ףיוא ,טייז רעקידרעביאנגעק רעד ףיוא טלַאפ קילב ןיימ .רעטציא "ןעגנערברַאפ,

 ןייז ןבעל טציז סלקצַאכ קישטרַא .ןביוא ,רעניימ ןגעקטנַא- טקנוּפ ערַאנ רעד .

 לטכיל ַא .עלעקטעװרעס לקיטש ַא טײרּפשרַאפ זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,לטרעפוק

 ןטרָאד סָאװ .לרעלעט ַא -- עלעקטעוורעס ןפיוא .לקניוו ןטייווצ ןפיוא טנערב

 ךרוד ,ןעמוקַאב בוט-םוי ברע רעבָא טָאה רע .ןקרעמַאב טשינ ךיא ןעק --- זיא

 ןזיווַאב ןרעטלע ענייז ןבָאה אמתסמ .עלעקעּפ ןיילק ַא ,טייהנגעלעג רעלעיצעּפס ַא
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 .לרפס ןיד ַא ןיא טקוק קישטרַא .סקידחסּפ סעּפע העש רעטצעל רעד ןיא ןקישוצוצ

 טלקָאש רע .םינּפ ןייז ףיוא זיא טייקטסנרע עכעלרעייפ ַא .הדגה יד טגָאז רע

 רע .יקסנילַאג סעכענ בקעי -- םיא ןופ טקורעגּפָא סָאװטע .שימטיר וצ ךיז

 -רעייפ רעמ ,רעכעה עלעסיב ַא טָא :ךיז טייב לוק סקישטרַא .ןטלַאהכָאנ טווּורּפ

 .ךייה רעקידרעִירפ רעד וצ קירוצ דלַאב .רעטרעוו יד רעמַאזגנַאל ;רעכעל
 ןריװרעסבָא ,ךיא יו טקנוּפ .ןטנוא ,טנעָאנ ךיז ןעניפעג רענעטיב עכעלטע

 סָאװ םיוק ,ליומ ןופ לקניוו ַא ןיא לכיימש-קזוח ַא ערעדנַא ייב ."רדס, םעד ייז

 טברַאטש קזוח רעייז .רעטנורַא רע טלַאפ טָא-טָא -- ךיז טכַאד .ךיז טלַאה סע

 יד ,טכַאנרדס עשימייה יד ייז טָאה .רעטסנרע ןרעוו רעמינּפ .ךעלסיבוצ ּפָא

 !?ןוטעג ריר ַא קרַאטש ,ןטרָאד טציא שיט םורַא עטסטנעָאנ

 רעד ףיוא ןיוש רע זיא טָא .רעטנענ ץלַא ךיז טקור ןיקסערב סעקנעיכ דוד

 ,הדגה יד ךָאנ ןיוש טגָאז רע .ןגיו ךיז טמענ ,ןקישטרַא ןבעל ערַאנ

 טימ .רעטנענ וצ ךיז ןרַאש ,םינכש ,סעקנָאפ עכעלטע יוװ ךיוא קרעמַאב ךיא

 .םעד וצ וצ ךיז ייז ןקוק ןגיוא ענעסירעגפיוא

 ךיז טכיילגעגסיוא .טצעזעגרעביא יו ,טקורעגרעביא יוװ ךיז טָאה קישטרַא

 :טגניז רע .רעכעה ןעגנילק טמענ לוק ןייז .לסיב ַא

 ײ-ײסדָאדָאכ-לי-יה:-ייו-וו-יי-ייק ךַאדַאס-ע-ע'עּפ רוד-יס  לַאסיַאדַאכ
 ותכלהכ חסּפ רודס לסח

 ײסדָאדָאק-וכ-ייוו ײטדָאּפש-י-ימ לָא-ָאכ-ייק
 ותקוחו וטּפשמ 5

 ײסדָאדָאק-וכ-ייו ײטדָאּפש-י-ימ לָאדָאכ-ייק

 ותקוחו וטּפשמ =

 יי-ייס-יי-ייא ריע-יעדדװדַאדַאס-על ודוניי-יכדָאז רעשדַאװיַאדַאק
 ותוא רדסל וניכז רשאכ

 יידייס-יי-ייא ריע-יעד-װדַאדַאס-על ודונ-י-יכדָאז רעשיַאװיַאדַאק
 ותוא רדסל וניכז רשאכ

 ײסז-ײסדַאדַאל יוא עקזדיזינ ןייוו-וו-יי-ייק

 ותושעל הכזנ ןכ

 .אי

 רעיינ רעד ןופ טייוו טשינ ,ײסַאש רעקסירב-עװקסָאמ ןופ ןטייז עדייב ףיוא

 רעד ןענַאטשעג זיא ,ישטיוװעצַאװיא עיצַאטס'-ןַאב רעטעדנירגעג ןשטייד יד ךרוד

 ןייק ענעפָאלטנַא ,םיטַאבעלַאב ענייז ןופ ןזָאלרַאפ שטיװעלגַאי ףרָאד רעסיורג

 זדנוא טָאה'מ .ןטרָאד ןעוועג ןיוש רימ ןענעז חסּפ געט ערעדנַא יד .דנַאלסור

 רעטשוּפיערַאפ רערעטצניפ רעד טשינ :טוג ץנַאג .סעקטַאכ עשירעוּפ טלייטעגוצ

 טכעלטע טשינ ,גנוניוו רעכעלשטנעמ לקיטש ַא ןיא ןענעז רימ .רבק-קַארַאב

 -רַאפ ךָאד .קילדנעצ ַא יו רעקינייו דָאנ ,עטסערּפעגפיונוצ ןשטנעמ טרעדנוה

 -עגפיוא טוג ,סיוא טזייו ,ובאה םינכש עקידרעירפ יד .ךיוא ןייר קיסעמנטלעה

 !?ןטלַאה ךיז ױזַא ךיוא םינכש עקיטציא יד ןלעוו יצ .םעד ףיוא טסַאּפ
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 -גנערטש רעשטיװעצַאװ ענעטלָאשרַאפ יד ָאטשינ .רעיירפ ליפ ָאד ןענעז רימ

 ,זדנוא ףיוא עקַאט ןעמ טלַאה גיוא ןַא .טָארד-לכעטש ןייק ָאטשינ יו טעמכ ,טייק

 רעד ךָאנ סױרַא ןעייג רימ .טשינ ךיז טעז גנַאגנײרַא םייב ךַאװ עלעיצעּפס ַא רעבָא

 ײסָאש ןזיב קירוצ ןוא ןיה ריצַאּפש ןצרוק ַא ןּפַאכ ןענעק ןוא עקטַאכ ןופ טעברַא

 ןרעו טרעטשרַאפ טשינ רַאנ זדנוא סע לָאז .ךָאד ןדע-ןג ַא .טזָאל'מ .דלַאב

 !םלוע לש ונובר

 וצרעהַא ןגירק ןגעוו .ךעלסיבוצ טרעטַאמ רעגנוה רעד סָאװ ,טשינ רעמ

 טשינ רעהַא ךָאד טעװ לרופ עװָאקלַאװרוש ַא .טדערעגּפָא זיא םייה רעד ןופ סעּפע

 .ןעשזדנָאלברַאפ

 .זדנוא ןופ טסרָאיװ רָאּפ ַא ,ײסָאש םייב ,דלַאװ ןיא רימ ןעייג טעברַא ףיוא

 ,רעצעלק ,רעמייב ענעפרָאװעגנָא ןופ ץַאלּפ ןסיוועג ַא ןקינײרּפָא ןפרַאד רימ

 רעמערַאװ רעד רעסנוא .געס ענייש ןעייטש סָאג ןפיוא .רענעּפש ןוא ןגייווצ

 עטעקַאנ ךעלקיטש .קוק ןטימ יינש רעד טייגעצ ךעלטניוו עקידנעשטשַאל ןוא ןוז

 .שטיװעצַאוו ןיא יווװ ױזַא טשינ ןעמ טגָאי טעברַא רעד ייב .ךיז ןזייוו דרע

 טפָא .ענַאװ עטלַאק ַא לָאמ עכעלטע גָאט ןכרוד רימ ןּפַאכ טעברַא רעד ייב

 זיא יינש רעקידנדנעלב רעד .טרַאװרעדמוא טמוק סָאד .ינק יד רעביא זיב לָאמ

 .קידלושמוא ,דילָאס ץנַאג ךיוא רע טקוק ןביוא ןופ ,שירעריפרַאפ זייוורעטרע

 ,טעברַא רעד ייב ,דלַאװ ןיא .ןיוש ןרעסַאװ ןעלזיר םיא רעטנוא ףיט רעבָא

 סיפ יד ךיז ןזָאל גנילצולּפ ןוא ,רעצעלּפ ענױזַא רעביא ןייג סיוא טפָא טמוק

 .דָאב ַא טּפַאכעג ןוא יינש םעד ןכָארבעגכרוד ייז ןבָאה סָאד .ּפָארַא קיטסַאה

 ןעשעג .םיהַא טקישעגּפָא ,טײרּפַאב ךימ טָאה'מ .טורעג טשינ טָאה עטַאט ןיימ

 ,השעמ ַא ןיא יו טקנוּפ .רימ רַאפ ירמגל טרַאוװרעדמוא ,גנילצולּפ ױזַא סע זיא

 זיא סע .ןסייהעג טלָאמעד סע טָאה *ןַאמצַאז , ַא ,ןטיברַאפ ךימ טָאה רעטייווצ ַא

 זיא רעגנוה .ץַאלּפ ןיימ ןעמונרַאפ ןוא ,רעילָאּפַאז ַאץעגייש רעגנוי ַא ןעמוקעג

 יז טָאה ןעמ .רעדניק עניילק טימ עילייוצפ עסיורג ַא ,בוטש ןיא ןעוועג ייז ייב

 -רַאפ ייז ןוא ,טנָארפ עמַאס ןפיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ףרָאד רעייז ןופ ןסירעגסיוא

 ןבעל רעפרעד עקידייל יד ןיא ענױזַא תוחּפשמ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןבירט

 ָאד ייז ייב זיא דרעפ סָאד .עשטערַאז ןוא עינדור ,טושטנעמ ,עילַאּפַאז :ןעטיב

 ןיוש זיא גנילירפ .ןעוועג טשינ טלעג ןייק זיא ןרעדנַא ןייק ףיוא ,ןלַאפעג ןיוש

 .םיחטש-דלעפ עיירפ יד ןטעברַאַאב וצ ָאטשינ זיא דרעפ ןייק רעבָא ,ָאד

 .לבור טרעדנוה עכעלטע ןגָאלשעגרָאפ ןרעטלע סצעגייש םעד טָאה רעצעמע

 טעוװ רע :ןעװעג ןרעג רעייז זיא ץעגייש רעד .טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רעױּפ רעד

 ןטַאט ןיימ טגיילעגרָאפ סע טָאה רע .םייה רעד ןיא יו ןסע רעמ ןבָאה טרָאד

 -עהעג ןוא המכסה סנעמעוו ןָא .רוטנַאדנעמָאק רעד טימ ךַאז יד טריפעגכרוד ןוא

 טריזילַאער טנעקעג טשינ ןינע רעצנַאג רעד טָאה ןטעטילַאמרָאפ עקיטיינ עקיר

 .ןרעוו

 .םעד ךָאנ ןבילבעג ןטַאט םעד זיא טלטג קיניײװ רעייז זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא

 ןכַאװש רעייז םייב רע זיא ןיילַא .רעדניק ךעלקערב ןעוועג ןענעז בוטש ןיא ןוא

 רַאפ ןוא תודוס-דוסב ןגירק ךָאנ ןעק'מ עכלעוו ,ךלימ זָאלג יד ןבָאה זומ .טנוזעג
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 טָאה'ס ןעמעוו ,ןדִיי 2--2 יד ייב "הבוט, רעסיורג ַא טימ ןוא ,זיײרּפ ןטוג ַא
 ?ןייז רעטציא טעװ סָאװ .המהב רעייז ןטלַאהַאבוצסױא ןבעגעגנייא ךיז

 ןכָאװ עכעלטע טימ .ןרעװ וצ טיירפַאב ףיוא רעטירד רעד ןעוועג ןיב ךיא
 סע רעװ .םייהַא ןרָאװעג טקישעגּפָא שטיוועילעדנעמ סעיניב עקהשמ זיא קירוצ
 .טשינ ךיא קנעדעג -- רעטייווצ רעד ןעוועג זיא

 גָאליּפע
 -עגּפָא עּפורג רענעטיב יד ןעמ טָאה רָאי ןבלעז ןופ רעמוז ןיא ףיט טשרע

 רוטנַאדנעמָאק רעשטיוװעצַאװ טָאה רעטעברַא-גנַאװצ רענעטיב יד .םייהַא טקיש

 ,ןביוא ןופ ןסייהעג ייז טָאה'מ לייוו רָאנ ,ןליוו ןעיירפ ןטוג ןטימ טשינ טקישעגּפָא

 ,טענהעטעג טָאה רוטנַאדנעמָאק רעשטיוװעצַאװ יד .ץנַאטסניא רערעכעה ַא ןופ

 טָאה עבלעז סָאד רעבָא .טעברַא ךס ַא טָאה יז ,רעטעברַא יד ןבָאה ףרַאד יז זַא

 ףשטנעמ "*עריא, טנַאמעג טָאה ןוא רוטנַאדנעמָאק-סטרָא רענעטיב יד טגָאזעג

 -יצעד טָאה ןָאנביױא .טייצ לקיטש רעצרוק ַא רַאפ *טגרָאבעגסיױוא; טָאה יז סָאװ

 ךיז רימ ןבָאה ץלַא םעד ןופ .הרשּפ לקיטש ַא טימ רעבָא ,ןעטיב תבוטל טריד

 .רעטעּפש טסיוורעד

 עטגייווצרַאפ רעייז ַא טריפעגנָא רוטנַאדנעמָאק רענעטיב טָאה ,טקרעמַאב יוװ

 ןעטיב ןיא .ןישַאמ רעשירעטילימ רעשטייד רעד רַאפ קיטיינ קרַאטש .,טעברַא

 סעינַאּפמָאק רָאּפ ַא טריטרַאװקעגניא עיצַאּפוקָא גָאט ןטשרע טניז ךיז ןבָאה

 ױזַא טלָאמעד יד ןופ לַאנָאסרעּפ רעקירעביא רעד ןוא רעקינכעט ,ןרעינישזניא

 קירב ַא ייווצ-סנייא ןפרַאװרעבירַא ףיוא ,סָאדנַאמָאק-ךעלפיש-ןָאטנַאּפ ענעפורעג

 עסיורג יד ,דרעפ טריפעג טלָאמעד ןבָאה ךעלפיש-ןָאטנַאּפ יד .ךייט ַא רעביא

 םורַא .רָאי קידכעלייק ַא ייה טפרַאדעג ןעמ טָאה דרעפ יד רַאפ .דרעפ עשיגלעב

 ןכַאמ ןגעלפ ןשטייד יד ןוא ,זָארג סעקנַאל םיחטש טסיורג ןעוועג ןענעז ןעטיב

 טימ טגרָאזַאב ןבָאה ייז .ןיילַא ךיז רַאפ רָאנ טשינ ייה ןדוּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה

 טשינ .ןטינשעג טשינ ייה סָאד ןבָאה רימ .אפוג טנָארפ םעד ןופ לייט ַא ךיוא ייה

 עקיזיר ןלעטשפיוא ,ןענעקירט ,ןרַאש יװ ,ןטעברַא ערעדנַא עלַא רעבָא .טנעקעג

 רימ ןבָאה לג"דא קעּפ ןיא ןדניב ,ןדָאלסיױא ,סענָאגרופ יד ףיוא ןדָאלנָא ,ןגיוטס

 ףרַאד ןעמ ןוא ,טנעה גונעג טשינ ןעװעג תמאב זיא ןָאזעס-ייה םעניא .ןוטעג

 ןֶָא ךיז ןבייה סנגער-ןעיסָא יד רעדייא ןּפַאכנײרַא ךָאד סע

 .ןענווװעג רוטנַאדנעמָאק רענעטיב טָאה ךמס םעד ףיוא

 -עגּפָא עּפורג רענעטיב יד ןעמ טָאה רָאי ןבלעז ןופ רעמוז ןיא ףיט טשרע

 יד ןופ וליפַא .ןעמוק וצ קירוצ טבעלרעד ןבָאה עלַא טשינ רעבָא ,םײהַא טקיש

 עגנוי ערעייז ,רעטעּפש רעוו ןוא ,דלַאב רעוװ ,עכעלטע ןבָאה אפוג ענעמוקעגקירוצ

 ."שטיוװעצַאװ, לטיּפַאק םעד בילוצ ,ןפוא רעדנַא יצ ַאזַא ףיוא ,ןריולרַאפ סנבעל

 ןענעז ךיוא יײז .ןרעו טנכייצרַאפ ןעמענ ערעייז ָאד ןלָאז ךעלטייהנגעלעג

 ערעייז .גנושרעהַאב-טלעוו וצ געוו ןייז ףיוא *קלָאפ-ןרעה , םעד ךרוד ןעמוקעגמוא

 ףיוא ןרעוװו טקישרַאפ םעד תמחמ ןוא רָאנ ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענעז ןבעל עגנוי

 טייטשרַאפ ,רעריטרַאמ ןענעז ךיוא ייז .סעקינומש-חמי יד ךרוד טעברַאיגנַאװצ

 ,טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב יד טיול ,ךיז
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 ,(ףיוה-לוש ןפיוא) סרעלסעשט רעד ןסינ-לוולעוו ,יקסווָאדיװַאד עשטיא 1

 ,סלוולעוו רעזייל-עקשָאי ,יקסנעטיב לארשי 2

 רעד ייז טָאה סע .ןעוועג טלַא טשינ ךָאנ רָאי 18 עלופ ןייק ןענעז עדייב ייז

 קידנעייז ,1916 ןופ רעמוז ןטימ ןיא .טייצ עצנַאג יד ,רָאג זיב טקינײּפעג רענגוה

 ןטרָאד ,ןעמָאװש לסיב ַא ןבילקעגנָא ייז ןבָאה ,דלַאװ ןיא טעברַא רעד ייב לָאמ ןייא

 העש רָאּפ ַא ןיא ןוא עקשוּפ -ןוורעסנָאק רעקידייל ַא ןיא טכָאקעגּפָא ךיילג סע

 ןברָאטשעג ,םירוסי עכעלקערש ןיא ,רעטעּפש

 ןעמונעגנָא ןעמָאװש רָאמַאכומ עקיטפיג רעייז יד תועט יּפ-לע ייז ןבָאה סָאד

 ,טמסרַאפ ךיז ןוא ,שסיז ,עטוג רַאפ

 רעבָא .קירוצ טרעקעגמוא ָאי ךיז טָאה רע .סעשָארק רעטלַא לקנַאי 3

 זיא רע .ןעוועג טשינ ןיוש עקידעבעל יד !שיווצ רע זיא רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע

 -קערש ַא לטעטש ןיא טלָאמעד טכַאמעג טָאה טיוט ןייז .טלַא רָאי 20 ַא ןעוועג

 :ױזַא סע טָאה טריסַאּפ .םשור ןכעל

 "רעשטיוועצַאװ; ענעזעװעג עכעלטע טגָאזעגנָא ןעמ טָאה תוכוס ךָאנ דלַאב

 ןעוועג זיא סָאד) ןיהַא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןרָאפוצקירוצ טיירג ןייז ןלָאז ייז

 טזייו ,ןעועג זיא רע .עכעלטע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא לקנַאי .(?הרשּפ , יד

 ןעועג טשינ סע זיא ךעלרעסיוא םגה ,טייצ עצנַאג יד ןגָאלשרעד רעייז ,סיוא

 זיב רעקיטסולסנבעל ַא עבטב ןעװעג זיא לקנַאי .םיא ףיוא קיטנעק קירעביא

 .רבג ַא ןוא רוחב ?ןערב ןוא ךָאק, ַא .רָאג

 ,רוטנַאדנעמָאק רעד וצ ןדלעמ טפרַאדַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,ןגרָאמירפ םעד

 ןיא .ןעמוקעג טשינ ןיוש רע זיא ,שטיװעצַאו ןייק רעדיוו ןרעװ וצ טקישעג ידכ

 -טכורפ ַא ףיוא ןקידנעגנעה ַא ןענופעג םיא ןשטנעמ-בוטש יד ןבָאה גָאטרַאפ ןעיורג

 -- בוטש ןופ סױרַא רע זיא טכַאנ ןטימ ןיא .זיוה ןרעטניה דָאס םעניא םיוב

 הנושמ-התימ ַא ןילַא ךיז ןוא זיוה (יקסנעווָאק) סעשָארק רעטלַא לטָאמ ןופ

 .ןוטעגנָא

 רעבָא ,טקערידמוא םגה .סנבעל ענעטינשרַאפ עגנוי ךָאנ ןעוועג ןענעז סע

 -ןָא ןבָאה ייז .טעברַא-גנַאװצ ףיוא שטיװעצַאו ןיא ןייז םעד ןופ תונברק ךָאד

 ןברָאטשעג יײװצ:רָאי ַא ןיא ןוא ,זָאלוקרעבוט ףיוא סנטסרעמ ,ןעקנערק ןביוהעג

 ןעמענ עקידרעטייוו יד זיולב ,ןעמעלַא טשינ קנעדעג ךיא

 .40 םורַא ןַאמ ַא ,םעדייא סדמלמ םעד רודילקנַאי -- רעדניבנייא רעד םולש

 -עּפש טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא שטיװעצַאו ןופ ןעמוק ןכָאנ ןעקנערק ןביוהעגנָא

 .ןברָאטשעג רעט

 .טשינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ ריא .רעטכָאט ַא (בצק םעד) סקישטנעליוו לשרִיי

 סָאװ טימ ןעוועג ויא'ס טשינ .ןרָאװעג טרירעגנָא קרַאטש ןענעז ןעגנול עריא

 דלַאב .רעטקָאד ןסיורג ַא וצ ןרָאפ טנעקעג טָאה'מ טשינ ןוא ןעװעטַאר וצ יז

 ,.טלעג טקישעג עקירעמַא זופ רעטסעווש עריא ןבָאה ,1918 ןיא ,המחלמ רעד ךָאנ

 טשינ ןוא םיריוטקָאד עטסערג יד טשינ רעבָא ,עשרַאװ ןייק ןעמונעג יז טָאה'מ

 וצ ןיוש .ןעװעטַאר טנעקעג יז ןבָאה קצָאװטָא ץַאלּפ-עשטַאד רעטמירַאב רעד

 | .ןעוועג טעּפש
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 ןופ קעװַא ,גנוי טייצ רעד רַאפ ןענעז סָאװ עקינייא ךָאנ ןעוועג ןענעז סע

 ןעמוקעגמוא ןענעז ןשטנעמ 10--9 .שטיװעצַאװ ןיא ןייז רעייז תמחמ ,טלעוו רעד

 ןוא לטפניפ ַא סױא-טכַאמ סָאד .ןיהַא קעװַא הליחתכל זיא סָאװ עּפורג רעד ןופ

 .טנעצָארּפ רעסיורג רעייז ַא קיסעמנטלעהרַאפ זיא'ס

 רעקיניצ עכערפ ,רעדרעמ עקיטולב ,רעביירט-ןפַאלקש ,רעלדניווש ,רענגיל

 יד ןענעז ,שטנעמ ןימ םוצ גנויצַאב ןוא קיטע ,לַארָאמ ןופ תודוסי עלַא רעביא

 -יּפלכ ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי ענעי ןיא ךָאנ ןעוועג ןשטייד

 ,סרָאטַאזיליוװיצ סלַא ןטליג ןוא ןָאסַאפ ןטלַאה טווּורּפעג ךָאנ ייז ןבָאה ץוח

 ןג תמר ,1955 רעבָאטקָא ,טנכייצרַאפ

 .ץרא ןיא ךוזַאב ןיימ ףיוא ,לארשי



 יקסווָאדיװַאד .ב לרעּפ

 תומלצ איננ ךלא ינ םנ
 (המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ תונורכז)

 טָאה ,ומש חמי ,שטייד רעד ןעוו ןרָאי-המחלמ יד ןופ גָאט ַא םענייא ןיא

 -לעפַאב עשידִיי עניילק רעזדנוא ןוא ,ןעטיב לטעטש רעזדנוא ןיא טקיטלעוװעג

 ןיא ,רעגנוה ןוא טעברַאיגנַאװצ ןופ טרעטַאמעגסױא ןעוועג ןיוש זיא גנורעק

 (סלשרעה הנח) עקרעמערק יד הנח הנכש רעזדנוא טָאה -- געט ענעי ןופ םענייא

 ןייק ןרָאפ וצ ןדרעהַאב עשטייד יד ןופ (שינעביולרעד) *ןייש, ַא ןגָארקעג

 עטסקיטינ יד ףיוא לּפָאטרַאק ןגָאװ ריא ןטרָאד ןטייבוצסיוא ידכ ,םינָאלס

 -עג טשינ זיירּפ םוש ןייק רַאפ סע ןעמ טָאה לטעטש רעזדנוא ןיא סָאװ ןזייּפש

 .ןגירק טנעק

 ךיא זַא טלעוּפעגסױא ל"ז עמַאמ ןיימ טָאה טייהנגעלעג יד קידנצונסיוא

 סע סָאװ ןסיוורעד ךיז ןוא םינָאלס ןייק ןרָאפטימ ןענעק ךיוא ןהנח טימ לָאז

 -נוא ןעמונרַאפ טָאה שטייד רעד טניז לייוו ,םיבורק עטנעָאנ ערעזדנוא ןכַאמ

 .טרעהעג טשינ ייז ןופ רימ ןבָאה לטעטש רעזד

 דיירפ ןיימ וצ .גָאטרַאפ רעגיײזַא 5 ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא עזייר יד

 סָאװ ,לפָאטרַאק רָאּפ ַא ןופ טָאה רעטומ ןיימ .ןכיילג ןייק ןעוועג טשינ זיא

 לצכעגיט ַא טקַאבעגסױא רימ .ייר רעד ןיא קידנטרַאװ ןגָארקעג טָאה יז

 ןייק לייױו ,עלעביצ לקיטש ַא טימ לכעלב-ץכעגייט סָאד רעִירפ קידנבײרנָא)

 טקַאּפעגנײא ,(ןעזעג טשינ ןגיוא יד ןיא ןטַאנָאמ עגנַאל ןיוש רימ ןבָאה למיוב

 -קעװַא ךרדל-הדיצ עלעקעּפ סָאד ןוא רעסַאװ-םענורב שַאלפ ַא טימ ןעמַאזצ סע

 ךָאנ זיא ןסיורד ןיא .טעב ןיימ ןבעל עקטערובַאט רענרעצליה ַא ףיוא טגיילעג

 לייוו ,ןפָאלש ןייג וצ ןיוש ךימ טלייא עמַאמ ןיימ רעבָא ,רעטצניפ קרַאטש טינ

 -ּפָא ןכָאנ .טיהנגעלעג ענעטלעז ַאזַא ןקיטעּפשרַאפ הלילח ךָאנ ןעק ךיא

 גיל ,םייה רעטלַא רעזדנוא ןיא טייהטניוועג רעד טיױל עמשיתאירק ןענעייל

 לעװ ןגרָאמ --- :טשינ ךיז טּפָאלש סע רעבָא ,ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ןיוש ךיא

 ,טנעָאנ ױזַא םינָאלס זיא לטעטש רעזדנוא ןופ שטָאכ --- .םינָאלס ןיא ןייז ךיא

 ןענעז ,סופוצ ןייג ןיהַא ןעמ טגעלפ המחלמ רעד רַאפ ןוא טסרָאיװ 28 ךרעב

 טַאהעג טשינ טייהנגעלעג ןייק ןבָאה רימ זַא ,רָאי ייווצ יו רעמ רעבירַא ןיוש
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 ןקירעגנוה ןופ ךיז ןּפַאכסױרַא .געט רָאֹּפ ַא ףיוא שטָאכ ,ןיהַא ןּפַאכוצסױרַא ךיז

 .קנערק ןוא רעגנוה ,טעברַא-גנַאװצ רעכעלגעטיגָאט רעד ןופ ,לטעטש

 רעצרוק רעד ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה רימ קילגמוא ןוא קערש לפיוו

 ןופ ןטערטּפָא רעיז תעב רעטילימ ןשיסור ןופ טכַאזרוארַאפ תופירש !טייצ

 רעדלעפ יד ףיױא טעברַא ערעװש ךרוד ןשטייד יד ייב גנופַאלקשרַאפ ;לטעטש

 יז ןשיװצ ,לטעטש רעזדנוא ןופ ךעלדיימ קיצנַאװצ ןוא ףניפ .סעטָאלב-ייה ןוא

 טעברַא-גנַאװצ ףיוא טקישרַאפ ,רעדרעמ יד ,ןשטייד יד ןבָאה ,רעדניק-לוש

 סעטָאלב-ייה עכעלדנעמוא ןופ ץַאלּפ רענעפרָאװרַאפ ַא -- עצווָאקייג ןייק שזַא
 רעקסניּפ קיצפופ טימ ןפָארטעגנעמַאװצ ךיז רימ ןבָאה ןטרָאד .רעדלעפ ןוא

 גָאטרַאפ ןופ .רימ סָאװ לרוג ןבלעז םעד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלדיימ עשידִיי

 סנירעטעברַא סגנַאווצ עפורג-לדיימ יד

 -ור יד ךָאנ סעילבַארג טימ ןטסרָאיװ עגנַאל ןעמַאזוצ ןענַאּפש רימ ןגעלפ ןָא

 -ָאלב ענעי ןיא ייה סָאד ןדיינש ןגעלפ עכלעוו ,ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג עשיס

 עגנַאל ןיא ןרעקרעביא ייה סָאד ןגעלפ ,סנירעטעברַא-גנַאװצ יד ,רימ .סעט

 -עג טימ ןײגמורַא רימ ןגעלפ לָאמ ךס ַא .ןוז רעד ףיוא ןענעקירט וצ ןעייר

 -געטש ןוא ,ןּפמוז ענעי ןיא עסעװרָאב גָאט ןדעי ןעשטּפָאט ןופ סיפ ענעלָאװש

 .טלייטעגוצ קיניײװ ױזַא זדנוא טָאה ןעמ סָאװ ןסע וצ טיטעּפַא ןקרַאטש ַא טימ קיד

 שטידיינ עלהוח עלעדייא עדנָאלב יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לע ךיא

 יז ןבָאה ןשטייד יד ןוא טעברַא רעד ייב קנַארק ןלַאפעג זיא סָאװ ,קסניּפ ןופ

 ןעלהוח רעד טָא קנַאד ַא עקַאט .לטעטש ןיא זדנוא וצ לָאטיּפש ןיא טריפעגקעווַא

 יװ ,טּפעלשרַאפ זדנוא טָאה ןעמ ןיהּוװ טסווװרעד תוחּפשמ ערעזדנוא ךיז ןבָאה

 עכלעוו ,ןעלהוח "רעכעלקילג, רעקנַארק רעד ןעוועג אנקמ עלַא ןַאד רימ ןבָאה
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 רעד ןוא טעברַא-גנַאװצ רערעווש רעד ןופ ןוא עצוװָאקייג ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא

 סָאװ ,עקײהַאנ-ימוג ןייז טימ ףלָאדַא רעעזפיוא ןשירעדרעמ םעד ןופ רקיע

 ױזַא ןגלָאפסיױא טשינ רַאפ ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג יד ןגָאלש טפָא רָאג טגעלפ

 .ןלעפַאב ענייז לענש

 טימ טלײטעגּפָא ,קַארַאב רעזדנוא ןגעקטנַא טניוװעג ןבָאה ענעגנַאפעג יד

 יד ןטיילגַאב קידנעטש טגעלפ ףלָאדַא .ןטָארד עקידעכעטש ןופ םיוצ ןקיד ַא

 -קיצנַאלג ןייז ףיוא קידנטייר .טעברַא רעד וצ זדנוא טימ ןעמַאזוצ ענעגנַאפעג

 טימ ןקערשנָא קידנעטש רע טגעלפ ,ןעייר ערעזדנוא רעטניה דרעפ םעניורב

 ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טַאהעג ןיוש טָאה עלהוח .עקיײהַאנ רעקידנעכָאפ ןייז

 טָאה יז ,זדנוא רעטניה ןייטש ןביילב יז טגעלפ טפָא תמחמ ,שטייב ספלָאדַא

 טליקרַאפ קרַאטש טַאהעג טָאה יז ,ןייגטימ זדנוא טימ טנעקעג טשינ ךעבענ

 ןוא .ץַאלּפ ןכעלקערש ןופ ןרָאװעג טײרפַאב רַאפרעד יז זיא טציא .סיפ עריא

 ?טרָא ריא ףיוא ןייז טלָאװעג טשינ טלָאװ זדנוא ןופ רעוו

 ךָאװ ַא ףיױא שטָאכ ןרעוװו וצ יירפ טרעשַאב ךיוא טציא רימ זיא טָא ןוא

 ןופ רעוו ."עצווָאקיג; ןבעלרעביא ןכָאנ ןיוש ,טעברַא:דלעפ רערעוװש ןופ

 עכלעוו ,"ןדרעהַאב, יד ןקוקנָא טשינ יבַא ןפיױלטנַא ןלעװ טשינ טלָאװ ןענַאד

 -יב ןופ *םיטַאבעלַאב,; עשטייד יד טָא -- ןפַאלקש ןכעלגעט םוצ ָאד ןעגניווצ

 ןופ קערש יד ןענעז עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ןכַארייװ ,ןעקּפַאּפ ,ןרעלזעה -- ןעט

 .בושי רעזדנוא

 ןגָארטרַאפ ךימ טָאה סָאװ ,ןוימד ןופ סױרַא ךימ טמענ ריט ןיא ּפַאלק ַא

 -עג טשינרָאג ךָאנ ןיב ךיא זַא ,רימ טנָאמרעד ןוא ,ןייּפ ןטבעלעגרעביא םוצ

 ריט ןופ סױרַא טיצ רעטומ ןיימ יו ךיא רעה ףיוא ייטש ךיא רעדייא ,ןּפָאלש

 וצ טיירג ןיוש זיא ץלַא זַא ןָא טגָאז סהנח לסָאי ןוא רעקורַאפ םענרעזייא םעד

 ןוא ,טקַאּפעג לופ זיא סָאװ ,ןגָאװ ןופ לקניוו ַא ןיא ןיוש ךיא ץיז טָא ןוא .ןרָאפ

 סיילפ ךיא .הלגע-לעב רעד ןוא הנח ןצעז ךיז ןלעװ ּוװ טשינ ייטשרַאפ ךיא

 טלַאה ךיא .םוקמ םענעזיוװעגנָא ןיימ ןיא ץַאלּפ רעקינייװ סָאװ ןעמענרַאפ וצ ךיז

 -ַאנ לקנַאי) הלגע-לעב בקעי 'ר רעבָא ,סיוש ןפיוא ךיש עניימ טימ לקעּפ ןיימ

 .לסעפ ַא ןיא גנירעה יװ ,םיורעג ןרָאפ רימ זַא ,ךימ טקיַיורַאב (רעדַאסיװ

 רעביא ךיז רימ ןזָאל שטייב רעד ןופ ביוה ַא ןוא יײרשעג-ָאיװ ַא טימ

 .שינעלסיירט ןוא רעדער יד ןופ ײרעקסַארט ַארַאס .קורב םענרענייטש ןטיירב

 -זייה ןוא רעזייה יד ףָאלש ןופ ףיא ןרעטיצ סע זַא קורדנייא םעד טכַאמ סע

 ןופ ןוא גרַאב ןפיוא ףױרַא ןרָאפ רימ .ןדָאל ןוא ריט עטכַאמרַאפ יד טימ סעק

 ,רימ ןגעלפ געוו םעד טימ .געוו רעמינָאלס ןפיוא ךיז רימ ןעמענרַאפ ןטרָאד

 עצרַאװש ןביילק דלַאװ רענימערעמ ןייק ןייג ,סיורג ןוא ןיילק ,המחלמ רעד רַאפ

 -וקוצנײרַא רַאפעג ַא זיא טציא .ןעמָאװש םינימה-לכ ןוא סעדגַאי עטיור ןוא

 -רַאפ סָאװ ,רעמייב עטגייוצעצ עכיוה יד טימ דלַאװ ןטכידעג ןסיורג ןיא ןעמ

 סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןטרָאד זַא ,טגָאז ןעמ .למיה םעד ןטייז עדייב ןופ ןלעטש

 .ףלעװ עקירעגנוה טרָאד ךיז ןזייווַאב ךיוא ,רעביור ןוא עטריטרעזעד-המחלמ

 ןעמַאזנייא ןַא ןרָאפיײברַאפ רימ ןפרַאד דלַאװ רענעמערעמ ןרַאפ רעִירפ רעבָא

 יד טלַאה ןעמ ןעוו .םיא ףיוא ןסקַאװ ךעלערַאב עדליוו ,םיוב-"עקשטישזד,
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 ןסָאגעגנָא ןוא ךייוו ייז ןרעוו יורטש ןשיוװצ םעדיוב ןפיוא ןטלַאהַאב ךעלערַאב

 ןטיירב ַא םורַא טפַאש סָאװ ,םיוב-"עקשטישזד,; םעד ייב טָא .קינָאה טימ יװ |

 -נוא ןוא רעייגייברַאפ עלַא ןעורּפָא ךיז ןגעלפ געט-רעמוז עסייה יד ןיא ןטָאש |

 סָאד .ןעמענטימ ךיז טימ טגעלפ ןעמ סָאװ ,סעּפע טימ ץרַאה סָאד .ןרַאּפשרעט

 ןימערעמ ןייק רעייגכרוד םתס יד ייס ןוא רעביילק-סעדגַאי יד ייס ןוט ןגעלפ |

 ןקיכוּפ ,ןשירפ ןפיוא ןצעזוצ ןזומ ךיז ןגעלפ רעייגכרוד עלַא .םינָאלס ,עווערישז

 -ייא טשינ .םיוב-ןטָאש ןסיורג ןרעטנוא ןטעבסיוא ןגעלפ ןטניוו יד סָאװ דמַאז

 רעד סָאװ עלערַאב דליו ַא ןוט שַאנ ַא טגעלפ םיחרוא עקיזָאד יד ןופ רענ |

 -נכַאל עמַאס רעד וליפא טגעלפ עלערַאב ַאזַא קידנעייק .ןפרַאוװוצ טגעלפ םיוב

 טרָאפ רעבָא זיא ןעמ .ןעײּפשסױא סע ןוא ןוט םירק ַא ךיז םינּפ רעטסקיד

 ןקידמַאז םעד ןופ ןטימ ןיא ןטָאש ןקיטפול ןרַאפ םיוב םעד רַאבקנַאד ןעוועג

 .לטעטש רעזדנוא זיב דלַאװ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,געוו-רבדמ

 טפיול דיירפ עקרַאטש ַא ןוא ,םיוב ןשימייה םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 ,למיה רעטיור קיטש ַא ךיז טלגיּפש םיוב ןרעטניה ךעלטייוו .םירבא עלַא ךרוד

 .ךרוד זדנוא טמענ לטניוװ:טסברַאה שירפ ַא ןוא דלַאװ ןוא דלעפ ןופ חיר ַא

 ןבענ ןייטש ןביילב עלייו ַא רימ ןלעו רעטציא ךיוא זַא ,רימ טכַארט ךיא

 בר רעבָא .ץכעגייט ןרעגָאמ ןטימ הדועס ַא טעװַארּפעג טלָאװ ךיא ןוא ,םיוב

 ַא שטייב ןטימ רע טָאה ,טכַארט ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ טלָאװ רע יװ ,בקעי

 רימ ןלעװ ןעוו !רעלדָא ףיול ןעַירשעגסיױא ןוא ןטפול רעד ןיא ןוטעג ץימש

 !טסרָאוו עכעלטע ַא םיוק טּפעלשעגּפָא ךיז ?ןעמוקנָא

 טנייש ןוז יד .גרַאב רענימערעמ םוצ ןיוש ךיז רימ ןרעטנענרעד טָא ןוא

 ,רענייש ַא טלעטשעג ךיז טָאה גָאט רעד .גָאט-רעמוז ַא ןיא יו טמערַאװ ןוא

 -ליטש עקיטייצרַאפ ןימ ַא , ענדָאמ ַא םורַא ןוא םורָא .םורַא למיה רערעטיול ַא

 זייותונחמ ךיז ןזָאל סָאו לגייפ ןופ ײרעשטשיּפ ַא רָאנ ךיז טרעה סע .טייק

 לקנַאי 'ר .ןעִילפּפָא םוצ אמתסמ ךיז קידנטיירג ,רעדלעפ עקידייל יד ףיוא ּפָארַא/

 :טקידנעעג טשינ טָאה רע סָאװ ,תירחש ןופ הליפת ַא םתסה ןמ ,סעּפע טלמרומ

 ןיא קידנגייוש עדייב ןקוק הנח ןוא ךיא .םיליהת לטיּפַאק ַא רָאג רשפא רעדָא

 -נוט רעכעלדנעמוא רעד סיוא ךיז טיײרּפש סע ּוװ ,לָאט ןיא ןיהַא ,גנוטכיר ןייא

 ,דלַאװ רעלעק

 ּפָארַא ייג ךיא ,גרַאב ןקידמַאז רענימערעמ ןופ סנסופוצ רימ ןעייטש טָא ןוא

 ףרַאד סָאװ ,דרעפ ןטעװערָאהרַאפ ןופ אשמ יד ןכַאמ וצ רעטכייל ידכ ןגָאװ ןופ

 ןיא ןיירַא רימ ןרָאפ ױזַא .ףױרַא-גרַאב ןכיוה ץנַאג ןקידמַאז םעד ןייגרעביא

 .ןדמַאז יד טימ סיוא ןוא ,דלַאװ

 ,שטייב רעד טימ טשינ רעמ טקערש בקעי 'ר .םיוק ךיז טריר ןגָאװ רעד

 ןוא רעכעה ץלַא םיוק ךיז טּפעלש סָאװ ,דרעפ עטציוװשרַאפ סָאד טסיימש רָאנ

 ףיוא לָאז ןעמ ידכ ,לענש לייא ךיא ןוא ףױרַא ןגָאװ רעד ןיוש זיא טָא .רעכעה'

 גרַאב דרעפ סָאד ךיז טגָארטעצ לָאמַא טימ רעבָא ,ןטרַאװ ןפרַאד טשינ רימ

 טימ לענש טעכָאפ הנח עיירטעג רעזדנוא ,תוחוכ עלַא טימ ךָאנ ףיול ךיא ,ּפָארַא

 עז ךיא .ןעגנירּפשּפָארַא ןלעוו טלָאװ יז יוװ ,רימ וצ ךיז טסייר יז ,טנעה עדייב

 -עג שממ זיא סָאװ דרעפ ןטעוװװעדליוװעצ ןופ סעצייל יד טיצ בקעי 'ר יװ ךיוא
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 םעד קידנּפַאכפױא ,ןפָאלעגכָאנ ייז ןיב ךיא טייצ לפיוו טשינ סייוו ךיא .ןגיולפ

 ץלַא זיא גנילצולּפ רעבָא .ןעגנַאלק ערעטקַאהעגּפָא ןוא ערעטייוו ץלַא ןופ ָאכע

 ךיא ..דלַאװ ןיא עטעשזדנָאלברַאפ ַא ןײלַא ןבילבעג ןיב ךיא ...ןדנּווװושרַאפ

 ביוא -- עציײלּפ ןיא ןעמוקסיוא רימ ףרַאד סָאװ ןוז יד ךוז ךיא ,למיה םוצ קוק

 יד טנרעלעג זדנוא ןבָאה ױזַא) געוו רעמינָאלס םוצ גנוטכיר רעד ןיא ייג ךיא

 יד .טשינ ךיא עז למיה סַאּפ ןלָאמש ַא יו רעמ רעבָא (רעביילק-עדגַאי עטינעג

 ןכָאנ קידנפיול .ןוז יד רימ ןופ ןלעטשרַאפ ןטייז עלַא ןופ רעמייב ןזיר עטכידעג

 -רַאפ ןפיוא ךַאילש ןרַאבקרעמַאב-םיוק םעד ןריולרַאפ ןצנַאגניא ךיא בָאה ןגָאװ

 .געוו םענעסקָאװ

 סיפ עסעװרָאב יד .זדלַאה ןופ רימ ךיז ןסייר ןפייפ ןוא ןעּפירכ ענדָאמ ַא

 רעכעלקערש ַא ךרודַא ךימ טמענ סע .ךָאמ ןטלַאק ןטכייפ ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ

 ןסערפפיוא היח ַא ךימ טעװ ,ןברַאטש ָאד ךיא לעוו הלילח רעמָאט :קנַאדעג

 יד ןגרעוו סע ..ןעז טשינ לָאמניק ןיוש ךימ טעװ עמַאמ עמערָא ןיימ ןוא

 רעד טימ קרַאטש סע קירד ךיא זַא ,ץרַאה סָאד ױזַא טרעמַאה סע ןוא ןרערט

 סױרַא טיירש ,קידנטכַארט טשינרָאג ןופ יו ,וויטקניטסניא ,גנילצולּפ ןוא .טנַאה

 ..ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג :לוק ַא ףיוא רימ ןופ
 ךַאװ ךיא רעוו ,ליומ ןיימ ןופ טשינ יװ סױרַא ןעמוק סָאװ ,רעטרעוװ יד טָא ייב

 ליפרעד ןרעוו ךַאװ ןקידגנילצולּפ ןצנַאג ןטימ ןוא ,םולח ןטכעלש ַא ןופ יו

 ןטימ ןוא ,רעריפ ןרעכיז ןשימייה ַא טנגעגַאב לָאמַא טימ טלָאװ ךיא יוװ ךיא

 אל תומלצ איגב םג -- קוסּפ םעד רעביא רעדיוו ךיא רזח ןײזטסּוװַאב ןצנַאג

 רעמייב עכיוה יד ,קערש יד טדניוװשרַאפ לָאמַאטימ ...ידמע התא יכ ,ער אריא

 ןרעלענשרַאפ וצ ךיז לייא ךיא ,שימייה רימ ןרעוו ןשיור ןקידנקערש רעייז טימ

 סופ ןיא ךָאטש רעקרַאטש ַא רעבָא .גנוטכיר רעטסּוװַאבמוא ןַא ןיא גנַאג ןיימ

 טימ רעבָא .טקיטולב סָאװ סופ םעד ןדניברַאפ ןוא ןצעז וצ ךיז ךימ טגניווצ

 ַא ןייא רימ טלַאפ סע ןוא .ןגָאװ ןיא ןבילבעג ןענעז ךיש עניימ וליפַא ?סָאװ

 ,לדיילק ןטנוויל עטשרעטנוא בלַאה ןיימ ךיז ןופ ןעיצּפָארַא לעװ ךיא :קנַאדעג

 סָאװ ,סיפ עדייב עקַאט ןדניברַאפ טנוװיל ןטימ ןוא ןעייווצ ןיא סע ןסיירעצ

 ןוא דרע רעד ףיוא ץעז ַא ךיז וט ךיא .טעדנּוװעצ ןוא טעשטעילַאקעצ ןענעז

 -נייא ךיא ןיב ןיע-ףרהכ .קערש-טיוט ןיא ןעגנורּפשפיוא רימ טכַאמ ךָאטש ַא

 סייוש טימ םיוק .ןטָארד עקיכעטש ןופ ליונק ַא ןיא ןרָאװעג טרעטנַָאלּפעג

 אמתסמ זַא .קנַאדעג ןקידנעיירפרעד ַא טימ רעבָא ,סױרַא ךיז ךיא רעטנָאלּפ

 לקיטש ַא ןגירקסיורַא השעמ-תעשב ליוו ךיא .בושי ַא ןופ טייוו טשינ ךיא ןיב

 ןוא ,ױזַא יו ךוז ךיא ..טנעה עניימ ןיא ןבָאה וצ סעּפע שטָאכ ידכ ,טָארד

 -כָאנ .רעטייוו ץלַא ךיז ןעִיצ ,דרע רעד וצ טעּפעשטעגוצ ,ןטָארד יד זַא עזרעד

 ַא ןטָארד יד וצ ןדנובעגוצ ךיא ןיפעג טָארד ןכָאנ רעטעמ עקינייא קידנעייג

 רעצרַאװש טימ ןלָאמעגסיױא זיא סע ןכלעו ףיוא עלעטערב ןרעצליה ןיילק

 -נָא שטייד ןיא זיא רעגניפ-גייצ ןטקערטשעגסיוא ןרעטנוא ןוא טנַאה ַא ברַאפ

 רעד טימ ,סיוא ךיז ךיא ךיילג דיירפ טימ לופ .*יציווערישז ךַאנ; :ןבירשעג

 -ָאלס רַאפ רעטעמָאליק ןעצ ,עווערישז ןופ טייו טשינ ןיב ךיא זַא טייקרעכיז

 ַא טימ ךיא ביילב ,ןטָארד יד ךָאנ ןטונימ עטלייצעג ױזַא קידנעײגּפָא .םינ
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 -כיר ןיימ ןיא געוו ןטימ ,ןטייו ןופ .געוו ןטיירב ןקיטכיל ַא ייב ןייטש לָאמ

 סָאװ דרעפ ייוצ טימ ,עקשטירב ןימ ַא ,עלעגעוו ַא ךיז טרעטנענרעד ,גנוט

 עטנַאקַאבמוא ייווצ ןשיווצ ןעקרעד ךיא ןוא ביוטש ןעיורג ןטכידעג ַא ןָא ןכַאמ

 .הלגע:לעב בקעי 'ר ןופ לדרעב ןלעג-ךעלגנעל םעד טימ םינּפ סָאד רעמינּפ

 !על-ער-עּפ :טיירש ןוא טנַאה רעד טימ רימ וצ טעכָאפ רעכלעוו

 טנפעעג בָאה ךיא ןעוו .טריסַאּפ טָאה רימ טימ סָאװ טשינ ךיא סייוו רעמ

 יד הנח רעזדנוא ןוא ,רעמיצ ןטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןגעלעג ךיא ןיב ןגיוא יד

 ןוא טפַאז ענילַאמ טימ ייט טגנַאלרעד רימ טָאה ,עטנייוורַאפ ַא ,עקרעמערק

 !טָאג ַא ןבָאה רימ ,עניימ רעטכָאט ,טָאג ןעקנַאד :רימ וצ יא ךיז וצ יא טדערעג

 ליש ןיא ןייג רימ ןלעוװו םינָאלס ןיא ןעמוק םשה הצרי םיא ןרימ יו ףכית

 .למוג ןשטנעב
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 ןוא סלקנַאי ,סהרש ןוא סהנח עקיצרַאה רעזדנוא ,רעמ ייז ָאטשינ ןיוש

 ןטָאשרַאפ םירבק-ןסַאמ ןיא ןוא ןטינשרַאפ ייז ןבָאה םינלזג-רעלטיה יד .סהשמ

 ,תובצמ ןָא ,םירבק-ןסַאמ עקיזיר ייווצ .רעטסעווש ןוא רעדירב ערעייט ערעזדנוא

 םלועה:לכ-:ךרד ןטימ יד ךיוא .ןעטיב עלעטעטש רעזדנוא ןופ ןבילברַאפ ןענעז

 םלוע:תיב ןסיורג ןטלַא םעד ןופ .ןעור טזָאלעג טשינ ייז ןבָאה ענעברָאטשעג

 -סַאלפעגסיוא ייז טימ ןוא תובצמ יד ןסירעגסױרַא םינכש עקידתועשר יד ןבָאה

 .ןגעו עטַאלג ךיז רַאפ

 ןוא רעוװש יױזַא סָאד "השוריא ַא ןבילברַאפ זיא ,סעיטסעב יד ,ייז רַאפ

 ,סטוג-ןוא-בָאה עטעװערָאהרַאפ ךעלרע

 -רָאה ערעייט יד קיביײא ןבעל ןוימד רעזדנוא ןיא ןלעוװו רעבָא זדנוא רַאפ

 .תומשנ עקיצ



 יקסווָאמַארבַא םהרבא
 (?ארשי תנידמ ,םייח תירק)

 ןיא ןשינעטלעהרַאּפ עשיטָאנַאקע יד
 ןעמיכ ןשידיי

 רעד ןרָאװעג טנערברַאפ רָאנ טשינ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 -טּפיױה יד ןופ ענייא ןרָאװעג בורח ךיוא זיא'ס רָאנ ,לטעטש לייט רעטסערג

 יד ןופ ןברוח םעד ןיימ ךיא .ןעטיב ןיא טפַאשטריװ רעשידַיי רעד ןופ תודוסי

 יד ןוא לקניפרָאג ןופ עירטסודניא-ליטסקעט יד ,ןעגנומענרעטנוא-קירבַאפ ייווצ

 רענעעזעגנָא ןַא טָאה ןקירבַאפ עדייב יד ןופ .ןייע בקעי םהרבא 'ר ןופ ײרעברַאג

 .הסנרּפ ןגיוצעג 1915 זיב בושי ןשידִיי ןופ לייט

 -לָאק ענעלָאװ סנטסרעמ טעברַאעגסױא טָאה סָאװ ,קירבַאפ-ליטסקעט יד

 ןדִיי רענעטיב ליפ ייז ןשיוצ ,רעטעברַא רעטרעדנוה טקיטפעשַאב טָאה ,סערד

 עכעלטסירק ןוא עשידִיי לָאצ עסיורג ַא טקיטפעשַאב טָאה ײרעברַאג יד ךיוא

 .רעטעברַא

 ןעוועג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןקירבַאפ ייווצ יד קנַאדַא זיא ןעטיב

 רעצנַאג רעד ןיא טנכערעג ךיז טָאה ןעמ ןכלעו טימ ,רעטנעצ-רעטעברַא ןַא

 יָאקלָאװ ,םינָאלס ןופ רעטעברַא טקיטפעשַאב עקַאט ןבָאה ןקירבַאפ יד ,טנגעג

 .(יײרעברַאג רעד ןיא לעיצעּפס) קענירק ,קסיוו

 טָאה עבָאב ןיימ) ןעיורפ ךס ַא טעברַאעג ןבָאה קירבַאפ-ליטסקעט רעד ןיא

 "קע טָאה קירבַאפ יד .(קירבַאפ רעד ןיא טעברַאעג ןרָאי עשלדיימ עריא ןיא

 .ןסקָאװעג רדסכ זיא יז ןוא ,ןָא ןרָאי רע60 יד ןופ טריטסיז

 ןקירבַאפ עדייב גנוטיידַאב .ַארַאפ סָאװ ןכיירטשוצרעטנוא קירעביא זיא'ס

 רעד קנַאדַא טּפיױהרעביא זַא ןענָאמרעד וצ גונעג .לטעטש ןרַאפ טַאהעג ןבָאה

 טרעסערגרַאּכ ןעטיב ןופ גנורעקלעפַאב עשידִיי יד ךיז טָאה קירבַאפ-ליטסקעט

 "רעדנוה לטעטש ןיא ןעמוקעגוצ ןענעז סע .רָאי 30--25 ךשמב לָאמ יירד ףיוא

 תוכאלמ-ילעב יװ ןוא רעטעברַא-קירבַאפ יוװ ייס ,טנגעגמוא ןופ ןדִיי רעט

 טָאה סע רעװ .טקערידמוא ןוא טקעריד ,עפשב ןעוועג זיא הסנרּפ .רעלדנעה ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא יד ןופ רעװ ןוא ןקירבַאפ יד ןיא טעברַא ןופ טבעלעג

 ,טנידרַאפ טוג
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 ,סַאג רעשידִיי רעד ףיוא ןגייווצ-הסנרּפ עטסקיטכיװ יד ןופ טייז רעד ייב

 זיא (קרעמ עסיורג יד) ףרָאד ןטימ ןעגנוָיצַאב-סלדנַאה ןוא קרעװטנַאה :ונייהד

 רעד ןגעוו .ןעטיב ןיא םויק ןשידִיי ןופ לײז:-טּפיוה ַא ןרָאװעג עיצַאקירבַאפ יד

 זיא עכלעוו ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טייז רעלערוטלוק ןוא רעלַאיצָאס

 רעדנוזַאב טפרַאדַאב טלָאװ ,ןקירבַאפ ייווצ יד קנַאדַא ןעטיב ןיא ןענַאטשטנַא

 .ןרעוו ןבירשעג

 ךעלטפַאשטריױוװ ,עטנוזעג טנורג ןיא יד 1915 זיב ןטלַאהעגנָא טָאה ױזַא

 המחלמ-טלעוו עטשרע יד .ןעטיב ןיא בושי ןשידִיי ןופ רוטקורטס עשימָאנָאקע

 רעטריזיליבַאטס ןרָאי רעקילדנעצ ליפ ךרוד רעד טָא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה

 -ּפָא ןקירבַאפ עדייב ךיז ןבָאה 1915 ןיא ןסור יד ןופ ןטערטּפָא ןטימ .רוטקורטס

 -טּפױה יד ןופ םענייא ןריולרַאפ לטעטש סָאד טָאה לָאמַאטימ ןוא טלעטשעג

 -רַאפ 1918 ןיא זיא קירבַאפ-ליטסקעט רעד ןופ ןינב רעד .הסנרּפ ריא ןופ ןלַאוװק

 -רַאפ רעטעּפש גנורעקלעפַאב יד טָאה הברוח רעד ןופ לגיצ יד .ןרָאװעג טנערב

 רעד טימ .רעזייה עטנערבעגּפָא יד קירוצ ןעיובפיוא ןוא ןלעטשפיוא םייב טצונ

 -ױּפ רעד רעטנוא ,1920 רָאי ןיא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ךָאנ זיא ײרעברַאג

 -ענרעטנוא רעד ןופ שרוי רעד .טייקיטעט ריא ןעיינַאב וצ ,טפַאשרעה רעשיל

 -קילגמוא ןַא רָאנ .טעברַא יד ןריזינַאגרָא קירוצ ןעמונעג טָאה ןייע לטָאמ גנומ

 ענּפַאװ ןופ ּפָאשט ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע) ,טריסַאּפ םיא טימ טָאה סָאװ ,לַאפ

 טלעטשעגּפָא זיא טעברַא יד ןוא תונכה יד ןסירעגרעביא טָאה (ןברָאטשעג זיא ןוא

 יד ןופ לייט ַא טנערבעגּפָא ךיוא טָאה רעטעּפש לסיבַא .קידנעטש ףיוא ןרָאװעג

 עג טקינײרעגּפָא ןענעז רעצעלּפ-קירבַאפ עדייב .יײרעברַאג רעד ןופ סעדייבע.

 יד טקידנערַאפ ךיז טָאה םעד טימ .סנירג טימ טייזרַאפ ןוא טרעקַאעצ ,ןרָאװ

 -קנעב ליפ טימ ןגעלפ ןרעטלע ערעזדנוא סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא 2 יד ןופ הפוקת

 | .ןענָאמרעד טפַאש

 לא לא
* 

 ןופ טייז רעד ןופ ןעמוקעג העושי יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 -ץלָאה רעד .ךייר רעייז ןעוועג זיא טנגעג יד עכלעוו טימ ,רעדלעוו עטכידעג יד

 ןיא ןוא המחלמ רעד רַאפ ךיוא ןעגנַאגעגנָא טנגעג רענעטיב ןיא זיא רהסמ

 ור רעד רעטנוא ךיוא רעקַארביץלָאה ןוא םירחוס-ץלָאה ןעוועג ןענעז לטעטש

 טינ טנגעג ןיא עיצַאטָאלּפסקע-דלַאװ יד רעבָא זיא 1915 זיב .טפַאשרעה רעשיס

 יד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ץַאלּפ רעד זיא ָאד טשינ .םענרַאפ ןסיורג ןופ ןעוועז

 -רעה רעשירַאצ רעד תעב ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ זיא יז סָאװ בילוצ תוביס

 טקיטיינעג רעייז טשינ ךיז טָאה דנַאלסור לייוו רַאפרעד זיא'ס זַא ךעלגעמ .טפַאש

 .ןעלקיטרַא ערעדנַא גונעג ןריטַאולּפסקע וצ קידנבָאה ,טרָאּפסקע-ץלָאה םעד ןיא

 ייא ןטיבעג לַאקידַאר רעבָא ךיז טָאה טפַאשטריװ-דלַאװ ןופ עיציזָאּפ יד |

 ןגעו עלַא טכוזעג טָאה קילבוּפער עשילוּפ עגנוי יד .הכולמ רעשילױוּפ רעד

 -קיטכיוו יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ץליהעג ןוא טרָאּפסקע ריא ןקרַאטשרַאפ וצ

 -דלַאװ עוויסנעטניא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ןטקעיבָא-טרָאּפסקע עטס
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 -חרזמ ןופ ןטיבעג-ןסערק ענעפורעג ױזַא עכייר-דלַאו יד ןיא עיצַאטַאולּפסקע

 ,סעשטשוּפ-דלַאװ עטכידעג ןבָאה סָאװ ,ןטנגעג רענעטיב ןוא רעמינָאלס .ןלױּפ

 -דלַאװ רעשילױּפ רעד ןופ סרעטנעצ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןענעז

 רע-20 יד ןופ ןעגנוריגער עשילױּפ עטשרע יד ןופ חבש םוצ .עיצַאטַאולּפסקע

 ןלױּפ סָאװ ןצונ ןסיורג םעד ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז זַא ,ןרעװ טגָאזעג ףרַאד ןרָאי

 טשינ ןבָאה ייז ןוא ,םירחוס-דלַאװ עשידִיי עטינעג ,עקיעפ יד ןופ ןבָאה ןעק

 ןיא ךעלגעממוא ןעוועג זיא ןדַיי ןיק ןרעטשיטשינ ללכב םגה) טרעטשעג ליפ

 "עט טיירב ַא ןפַאשעג טָאה עכלעוו ,עוויטַאיציניא רעשידִיי רעד (ןלױּפ םענעי

 ןענעז ױזַא ןוא .עירטסודניא-דלַאו רעד ןיא ןוא רחסמ-דלַאװ םעד ןיא דלעפ קיט

 -רעמינָאלס ןיא סעמריפ-ץלָאה עסיורג ןענַאטשטנַא ןרָאי רע20 יד ןופ בייהנָא

 .טנגעג רענעטיב

 טשינ עשזנַארב-ץלָאה רעד ןופ רעטנעצ ַא יװ טסַאּפעגוצ ןעוועג זיא ןעטיב

 רעכלעוו ,ערַאשטש ךייט םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,רעדלעו עכייר עריא בילוצ רָאנ

 -ץלָאה רַאפ עירעטרַא-טרָאּפסנַארט עמעװקַאב ַא יו םינומדקמ ךָאנ טנידעג טָאה

 .םי ןשיטלַאב םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןטילּפ

 ןַאכַארטסַא בייל ןוא שטיװעלעסָאי עבייל ,םירחוס עשידִיי עטינעג ייווצ

 ?ףשרַאשטש? ג"א עמריפ עטגייווצרַאפ רעייז ַא ןעטיב ןיא טלעטשעגפיוא ןבָאה

 גנוריגער רעד ייב ךיוא ןוא םיצירּפ עקימורַא יד ייב טפיױקעגּפָא טָאה עכלעוו

 ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא זיא טעברַא יד .םיחטש-דלַאװ עסיורג

 ןופ רעטנעצ רעטגעוװַאב ,רעקידעבעל ַא ןרָאװעג ןעטיב זיא טָא ןוא בַאטשסַאמ

 .עירטסודניא-ץלָאה

 םייב טקיטפעשַאב ןייז רעטעברַא רעטרעדנוה ןגעלפ םישדח-רעמוז יד ןיא י

 טגעלפ סע ןעוו ,רעטניוו .ןסיירג ןוא םינימ ענעדיישרַאפ ןופ רעמייב ןקַאהסיוא

 -לעב ןוא םירעױּפ רעטנזיױט ןעמָארטש ןגעלפ ,געווטילש ַא ןלעטש רָאנ ךיז

 ןטרָאד .ןירַא רעדלעוו יד ןיא ןרופ ערעייז טימ טנגעג רעצנַאג רעד ןופ סהלגע

 ןעניגַאב ןופ ןוא ןרופ ףיוא רעמייב עכיוה עטקַאהעגּפָא יד ןדָאלנָא ייז ןגעלפ

 ןיא תורוש עגנַאל-רעטעמָאליק ןיא ןעִיצ ךיז ייז ןגעלפ טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 עסיורג ןיא ץלָאה סָאד ןגיילסיוא טגעלפ ןעמ ּוװ ,גערבכייט םוצ גנוטכיר רעד

 ןדניב סעקינטילּפ-רענעמכַאפ עטנַאקַאב-טלַא יד ןגעלפ גנילירפ-ברע .ןסיוטש

 רעד ןיא .קיצנַאד זיב שזַא ,רעסַאװ ןרעביא ןזָאל ןוא ןטילּפ ןיא רעצעלק יד

 ,"ןעטיב-קָאלב; ןוא ןקַאטרַאט עסיורג ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענעז טייצ רעבלעז

 .עינילנַאב רעד ייב טרַאה ,לטעטש ןופ רעטעמָאליק 5 טגיל סָאוי

 טָאה ןעמ ,ץליהעג רענעטיב ןופ לייט ןסיורג ַא טעברַאַאב ןבָאה ןקַאטרַאט יד

 -ַאמ-יוב ערעדנַא טיירגעגוצ טָאה ןעמ ;ןלַאּפש ןוא רעטערב ןיא ןטינשעג סע

 -לַארטנעצ ןופ רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא טקישעצ ןַאבנזייא רעד טימ ןוא ןלַאירעט

 .עּפָארײא-ברעמ ןוא

 ןעמונרַאפ ןבָאה סע טרָא םענעעזעגנָא ַארַאפ סָאװ ןייטשרַאפ טכייל ןעק ןעמ

 -נָא .עירטסודניא-ץלָאה רעד םורַא ןטעברַא ענעדיישרַאפ יד ןיא ןדִיי רענעטיב

 ןעמענפיוא ןוא ןרילָארטנָאק ןטימ קידנקידנע ןוא ןריפ ןוא ןקַאה ןופ קידנביוה

 .שינעטנעקכַאפ ןוא הדמתה ,סיילפ סיורג ןזיװעגסױרַא ןדִיי יד ןבָאה ,הרוחס יד
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 -עגנָא ןוא רעטעברַא עשידַיי ךס ַא טקיטפעשַאב טָאה *ַארַאשטש, עמריפ יד

 -יורג ַא ןיא טבעלעגפיוא ןבָאה קרעװטנַאה ןוא לדנַאה-ןיילק רעד ךיוא .עטלעטש

 .עשזנַארב-ץלָאה רעד קנַאד ַא סָאמ רעס

 ןפיוא לּפמעטש ריא טגיילעג ןַאד טָאה יַארַאשטש, עמריפ יד לפיוו ףיוא

 ןַא רַאפ ןבָאה ןרָאי ןופ ךשמב סָאװ ,טקַאפ רעד ןזייווַאב ןעק לטעטש ןַיא ןבעל

 ןופ ("ךעלטעצ. ענעפורעג :ױזַא יד) "?ןטָאנקנַאב, יד ןטלָאגעג עבטמ-סגנַאגמוא

 רעטעברַא-גָאט עריא ןיול םעד ןלָאצסױא ייז טימ טגעלפ עכלעוו ,עמריפ רעד

 .סעטָאלז ףיוא ךעלטעצ יד ןשיוטסיוא שדוח ףוס ןדעי טגעלפ ןוא רעדלעוו יד ןיא

 ןַאד טָאה לטעטש סָאד זַא ,ןטּפױהַאב וצ ןבירטעגרעביא ןייז טעוװ רעכיז

 ךָאנ ןבָאה לדנַאה -ןיילק ןוא הכאלמ .עשזנַארב-ץלָאה רעד ןופ רקיעב טבעלעג

 יד רעבָא .ןבעל ןכעלטפַאשטריװ ןשידַיי םעניא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ ץלַא

 עג ןבָאה עכלעוו ,םירחוסיץלָאה ערענעלק ערעדנַא ךיוא יװ ,"ַארַאשטש ,, עמריפ

 םויק ןשידִיי ןופ גנורינַאס רעד וצ טרעייטשעגטימ ליפ ןבָאה ,טנגעג ןיא טעברַא

 ןרָאטקַאפ ערענעלק ערעדנַא .טלסיירטעצ ױזַא טָאה המחלמ יד סָאװ ,לטעטש ןיא

 ןיא טײקיטפַאהדנַאטש רעכעלטפַאשטריװו רעד וצ טקריוװעגטימ ךיוא ןבָאה

 ןעמונרַאפ ייז ןשיוצ טָאה טרָא עטסנעלק סָאד טשינ .ןרָאי רע20 יד ןיא לטעטש

 םיבורק ןופ ןסָאלּפעגנײרַא המחלמ רעד ךָאנ זיא עכלעוו ,עציטש רענַאקירעמַא יד

 וצ ןעמונעגרעבירַא םיל רבעמ םיבורק ליפ ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ .םיל רבעמ

 ךיז טָאה הילע-םיצולח רענעטיב יד) .רעדילגטימ-החּפשמ ערעייז ןופ לייט ַא ךיז

 .ןרָאא רעט20 יד ןיא טשרע ןביוהעגנָא

 -דלַאװ רעד .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל רעבָא טָאה ןעטיב ןיא יטירעּפסָארּפ יד

 -עג זיא ןרָאי רע30 יד ןופ בױהנָא ןיא ןוא ןרָאי ייר ַא טרעיודעג טָאה "םוב;

 זיא הביס עלעיציפָא עטערקנַָאק יד .רחסמ-ץלָאה םעניא ךורברעביא ןַא ןעמוק

 .קרעמיץלָאה עשיעּפָארײא יד ףיֹוא עשזנַארב-ץלָאה רעד ןיא סיזירק ַא ןעוועג

 םעד ןיא זַא טסּוװעג ןבָאה עשזנַארביץלָאה רעד ןופ רענעקכַאז עשידִיי רעבָא

 -עגנָא ןַאד ןליױּפ ןיא ןבָאה סע .תוביס ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ ןענעז סיזירק-ץלָאה

 'טריוו ייר ַא ןופ ?גנוכעלטַאטשרַאפ; ,?םזיטַאטע; :ןטניוװ עיינ ןזָאלב וצ ןָא ןביוה

 סעּפע ךָאנ ןוא .עיצַאטַאולּפסקע-דלַאװ רעד ןופ ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ןגייווצ-טפַאש

 סערעפס-סגנוריגער יד ןיא גנַארד רעד זַא :רענעקכַאז עשידִיי יד טסּוװעג ןבָאל

 זיא טנעה ענעגייא ןיא טרָאּפסקע-ץלָאה ןוא עשזנַארב-ץלָאה יד ןעמענוצרעביא

 -סױרַא גנובערטש רעד בילוצ יװ ,ןסערעטניא-הכולמ בילוצ ױזַא טשינ ןעמוקעג

 ךשמב טנעה ערעייז ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,גייווצ םעד ןופ ןדִיי יד ןסיוטשוצ

 .תורוד ןופ

 טָאה רע .לוסּפ ןרָאװעג זיא רחוס רענערַאפרעד רעקירָאיגנַאל רעשידַיי רעד

 טרָא ןייז ףיוא .דלַאװ ןפיוק םייב ןטייקירעװש עסיורג ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז

 -רַאפ .רעטמַאַאב -סגנוריגער רעכעלטסירק רענערַאפרעדמוא רעד ןעמוקעג זיא

 רעקיזָאד רעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיילג טלָאמעד ךיז טָאה סָאד זַא ,ךיז טייטש

 ,עשזנַארב

 -ַאי םירחוס יד .ןליפ טזָאלעג ךיילג סיזירק רעד ךיז טָאה ןעטיב ןיא ךיוא

 -ונרַאפ "ַארַאשטש, עמריפ רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןַאכַארטסַא ןוא שטיוועלעס
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 -ץלָאד ןיא רעצעלּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא ןרָאי-יטירעּפסָארּפ יד ןיא ןעמ

 -ַארטסינימדַא ןוא עלעיצנַאניפ טימ ןעלגנַאר טזומעג ךיז ןבָאה ,ןלױּפ ןיא רחסמ

 | .ןעגנורעטש עוויט

 -ָארק יד ןיא ןוידּפ רעד ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רעדלעוו יד ןיא טעברַא יד

 ,ץנערוקנָאק רערעייהעגמוא רעד בילוצ רָאנ טשינ ,טרענעלקרַאפ ךיז טָאה ןעמ

  "ופ טּפַארק:ףיוקנייא ןופ הדירי רעקיסעמשינטלעהרַאפ רעד בילוצ ךיוא טרעיינ

 טַאטלוזער ןיא .ןווייה ףיֹוא יו ןסקָאװעג ןענעז ןרעייטש יד ןגעקַאד .רעױּפ םענ

 יד .ןרָאװעג טמערָארַאפ קרַאטש ןרָאי רע230 יד ןיא לטעטש סָאד זיא ןופרעד

 -יגער ַא רעטנוא ןענַאטשעג ןיוש ןענעז רעדלעוװו עריא ןוא יַארַאשטש , עמריפ

 1935 ,ןעטיב ןיא עיצַאזינַאגרָא-יץולחה,

 ןיקטעבויל היבצ זיא ,ךעלדנרעטש 2 טימ עקזולב רעסייװ רעד ןיא ,סטכער עטשרע

 תוכאלמ-ילעב ךיוא .תובוח ןיא ןדָאבעג ךיז ןבָאה רעמערק .עיצַאטיציל-סגנור

 ,ןטילעג קרַאטש ןבָאה

 עטצעל יד רַאפ יו טקנוּפ ,טציא טָאה טנגוי עשידִיי עקידנסקַאװרעטנוא יד

 ןענעז .םיל רבעמ געוו ַא ןכוז וצ ןקעטש-רעדנַאװ םוצ ןעמונעג ךיז ,תורוד רָאּכ

 -ַאּפש רָאנ ןעועג רעדנעל ענעדלָאג יד ןופ ןרעיוט ענעסָאלשרַאפ יד ןיא רעבָא

 ..ןרעיוט ענעפָא ןייק טשינ ןוא ךיז ןרַאּפשוצנײרַא ךעלעקנור

 טימַאב הילע-םיליּפעמ רעד ךרוד ןוא ןגעו ערשכ ףיוא טָאה טנגוי ששיצולח

 טלעטשעגפיוא טָאה סע סָאװ ןעמיוצ יד ךרוד ,לארשי-ץרא ןייק ןסיירוצכרוד ךיז

 עכעלטנגוי רענעטיב ,קינייו וצ ,קינייו ןבָאה רעדייל .*ךוב-סייוו; עשילגנע סָאד

 .עדַאקָאלב עקידתונמחרמוא עשילגנע יד ןפוא ַאזַא ףיוא ןכָארבעגכרוד

 ןבלעז םעד טימ געווסנבעל םעד ןעוועג ךישממ טָאה רוד רערעטלע רעד
1 
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 ןעטיב עשידִיי סָאד סָאװ תורוד 15--14 ענעגנַאגרַאפ יד יוװ הנומא ןוא ןוחטב

 ןוא ,שואי ןיא ןעקנוזרַאפ לייט ַא ,טצכערקעגוצ ןבָאה ערעגנַיי יד .טלייצעג טָאה

 ,לרוג םענעגייא רעייז וצ קיטליגכיילג לייט ַא

 ןלענָאיצידַארט םעניא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ענעי ייס ,יד ייס ,הלאו הלא רָאנ

 ןופ ליומ עקידמוהת עסיורג סָאד טנפעעג ךיז טָאה'ס זיב -- רעגייטש-לטעטש

 .עינדור ןוא עילָאּפַאז ךעלפרעד יד ןשיווצ ,בורג רעד

 ןעטיב ןיא "טייהיירפ, עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעד ןופ עּפורג



 יקסנעטיב .מ

 עציטש וענַאקיועמַא

 יד ןעוועג זיא ןעמייה עטלַא יד ןיא ןרָאטקַאפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 -רע רעד ןופ ףוס םייב .םיל-רבעמ םיבורק יד טקישעג ןבָאה סע סָאװ ףליה

 סָאװ "ןטַאגעלעד, םינימה-לכ יד רבד-םש  ַא ןרָאװעג ןענעז המחלמ-טלעוו רעטש

 רעד קנַאד ַא .ןרַאלָאד ןלייט ןוא ךעלטעטשמייה ערעייז ןיא ןעמוקּפָארַא ןגעלפ

 ,ךעלטעטש ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענעז "ספעילער; ענעדישרַאפ יד ןופ ףליה

 ןופ םידיחי ןרָאװעג ןפלָאהעג ןענעז ,סעיצוטיטסניא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז

 1920 רָאי ןיא ,ללכה ןמ אצוי ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעטיב ךיוא .גנַאגרעטנוא

 ,טײלסדנַאל רענעטיב רענַאקירעמַא יד ןופ טַאגעלעד ַא ןעמוקעג ןעטיב ןייק זיא

 םעד רַאפ ףליה -- רקיע רעד ןוא ווירב ,ןסורג טכַארבעג ןַאד טָאה רעכלעוו

 -נעטש ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה ןָא ןַאד ןופ .לטעטש ןבורח המחלמ רעד ןופ

 -ורק יד טימ רעכעלנעזרעּפ ַא ייס ,רעכעלטפַאשלעזעג ַא ייס ,טקַאטנָאק רעקיד

 .עקירעמַא ןופ םיב

 םעד ןטרַאװּפָא לטעטש עצנַאג סָאד טגעלפ עישומה-ךאלמ ַא ףיוא יו

 -על, יד -- תורושב עטוג יד טַאהעג לצנער ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רעגערט-ווירב

 רענירג, ַא ןגעלעג טּפָא רָאג זיא סע ּוװ ,םיבורק רענַאקירעמַא יד ןופ *סרעט

 .ןכָאװ ןוא ןכָאװ הנויח ןעִיצ טנעקעג טָאה ןעמ ןכלעוו רַאפ ,"טעליב

 ןוא ףליה רעכעלרעדירב רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טשינ

 רעקיטכיו ַא רעכיז זיא סע .ןביירש ָאד ךיא ליוו גנודניברַאפ רעקידהחּפשמ

 .ָאטשינ זיא ַאזַא .לַאירעטַאמ ןקיטיונ םעד ןבָאה וצרעד רעבָא זומ ןעמ .לטיּפַאק

 ןופ זיא סע סָאװ ווירב לקעּפ ַא תושר רעזדנוא ןיא ןַארַאפ רעבָא זיא סע

 -ברע ,ןטצעל םעד ןיא טסייה סָאד ,1929 רָאי ןיא ןרָאװעג טקישעג ןעטיב

 בצמ םעד ןופ דליב טלוב ַא ןעמ טמוקַאב ווירב עקיזָאד יד ןופ .רָאי-ןברוח

 ןופ ךיוא יו -- ןכעלטפַאשלעזעג םעד ייס ,ןלעירעטַאמ םעד ייס --- לטעטש ןיא

 ןַאד ןדִיי יד ןעמוקעגסיוא זיא סע רעכלעוו ןיא רעפסָאמטַא רעשיטילַאּפ רעד

 .ןבעל וצ

 יד רָאנ ןעמענסיורַא טרָאד ןופ ןכב ןלעוװ רימ ,עטַאוװירּפ ןענעז ווירב לייט

 ןדער אפוג ןטקַאפ יד .ןעמענ ןפורנָא ןדיימסיוא ןלעװו רימ .םיטרּפ עניימעגלַא

 .ךיז רַאפ ןיוש
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 ברה ןוא ןַאמרעביל ברה) םינבר רענעטיב עדייב יד ןופ ווירב ןענעז סָאד
 "ימָאק םעד ןופ ;(סעקלַאװַאק יד ןופ) יקציװַאר םהרבא טחוש םעד ןופ ;(הפי

 םעד ןופ ;עמערָא רַאפ טעטימָאק-ףליה ַא ןופ ;לוש-"תוברת. יד ןעיוב וצ טעט

 ןלעװ ןעגנערב ןלעװ רימ סָאװ ןגוצסיוא יד .םידיחי ייר ַא ןוא "םידסח-תולימג.

 ןעמעלבָארּפ עריא ןוא טלעוװ רענעטינשרַאפ רענעי ןיא ןריפניירַא זדנוא

 לטעטש ןיא בצמ

 -עמַא ןופ ענעמוקַאב יד ןלייטרַאפ וצ טעטימָאק רענעטיב רעקיטרָא רעד
 רענעטיב, םוצ ,רעקישסױרַא יד וצ טכירַאב םעיונעג ַא וצ טקיש ףליה עקיר
 ?טכירַאב רעד טלייצרעד סָאװ ."קרָאי-וינ ןיא ףילער

 .חספ רעד רעסיוא .סעיצקַא יײר ַא טריפעגכרוד רימ ןבָאה (1929) רָאיַאה...,

 יירד ןופ ךשמ ןיא טָאה רעכלעוו ,'םחל תיב א טעדנירגעג רימ ןבָאה עיצקַא

 טריפעגכרוד ךיוא ןכָאה רימ :;ןזירּפ עקיליב רעייז וצ טיורב טלייטעג םישדח

 .תואופר ףיוא ןוא השבלה ףיוא ןבעגעג ףליה לייט ;עיצקַא-ץלָאה ַא

 רימ ןבָאה ןעמוקַאב..

 .טָאלז 7 . . . (שטיװעלעשוב ןועמש ךרוד) קרָאי-וינ ,טעטימָאק-ףילער ןופ

 , 13175 . . . (שטיוװעלעשוב .ש ךרוד ךיוא) שטיוועלעדנעמ הקשמ 'ה ןופ

 , 95- . . . קעשט ַא (ןַאמרעביל ברה ןופ סערדַא ןפיוא) ַאגַאקישט ןופ

 א 5- + + + + + + + א + + * + +. + שטיוװעלעשוב ןועמש ןופ הבדנ

 = ןפטהפ 2 + צ+ 8 + '* + 4 אבי לבח'רסב

 ןבָאה יו ןוא ףליה ףיוא טײלסדנַאל ערעייז ןופ ןעמוקַאב ןעטיב טָאה סָאד

 ?טלייטרַאפ סע ייז

 -עי ןופ ןטנעמוקָאד עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ רענייא זיא טכירַאב רעד

 םוש ןייק ןענָאמרעד טשינ רימ ןלעװ םימעט ענעדישרַאפ בילוצ .טייצ רענ

 .רתסב ןתמ ַא יװ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עיצקַא יד .םילבקמ יד ןופ ןעמענ

 ַא רעבָא .תוחּפשמ עשיטַאבעלַאב ךיז ןעניפעג םילבקמ יד ןופ המישר רעד ןיא

 ,ןלייצרעד ןעמ ףרַאד ןרעפיצ רַאּפ

 -עג .סעטָאלז 17320 ןרָאװעג ןבעגעגסיוא ןענעז עיצקַא חסּפ רעד ףיוא

 -נעלק יד ,1520 ןעוועג זיא הניתנ עטסערג יד .תוחּפשמ 26 ןבָאה ןופרעד ןסָאנ

 םוצ זיא 15,20 ןופ הניתנ יד, זַא ןבעגעגוצ טרעװ ייברעד .סעטָאלז 3 עטס

 רע ןוא ןעמעשרַאפ טשינ םיא ידכ ,טסָאּפ ךרוד ןרָאוװעג טקישעגנירַא לבקמ

 ..טקישעגוצ םיא סע טָאה סע רע טשינ םויה-דע טסיײיװ

 ןבעגעגסיוא .תוחּפשמ 21 ןסָאנעג ןבָאה "םחל-תיב;, עיצקַא-טיורב רעד ןופ

 טָאה טיורב ףיוא הניתנ עטסערג יד .סעטָאלז 246,28 םעד ףיוא ןרָאװעג זיא

 .סעטָאלז 2,80 עטסנעלק יד ,17,80 ןפָארטַאב

 עמוס ענײמעגלַא יד .תוחּפשמ 22 ןסָאנעג ןבָאה ?עיצקַאיץלָאה, רעד ןופ

 -געלק יד ,1455 ןעוועג זיא הניתנ עטסערג יד .סעטָאלז 244,4/ ןעוועג זיא

 -- סעטָאלז ןעצ -- עמוס ןייא זַא ,ןבעגעגוצ ָאד טרעוװ בגא .סעטָאלז 500 עטס

 רצ .. רַאפ ןרָאװעג ןבעגעג זיא עיציזָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא טרירוגיפ סע סָאװ

 | .דרעפ א ןפיוק וצ רעיטש
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 65.00 לכה:ךסב ,תוחּפשמ 4 ןרָאװעג ןבעגעג זיא ףליה עשיניצידעמ יד

 יד ןקיש טזומעג טָאה ןעמ ןעװ ןלַאפ-םַאנסיוא ןעוװעג ןענעז סָאד .סעטָאלז

 ןפלעה טרָא ןפיוא עקנַארק עמערָא יד טגעלפ ללכב .,דמערפ רעד ןיא םיאלוח

 ."םילוח רוקיב , רעד

 -- ןעיורפ עמַאזנייא ייוצ רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגסיוא זיא השבלה ףיוא

 ,סעטָאלז 8

 -יינ ַא ןטכירַאפ וצ ידכ ..ןרָאװעג ןפלָאהעג; עמוס רעד ןופ זיא הזל ץוח

 "..טיורב לקיטש ַא ףיוא ןענידרַאפ םעד ךרוד ןעק יז סָאװ ,ןישַאמ

 זיא סָאד זַא ,סױרַא ךיז טזייו .סעטָאלז 1480 רעבָא טלעפ סנַאלַאב םוצ

 -רַאמ ,ןטרעװנָאק ,ווירב) ?ןבַאגסױא עירַאלעצנַאק , ףיוא ןרָאװעג ןבעגעגסיוא

 זיא סָאד זַא ןסיו טשינ לָאז רע "סקיא, לבקמ םעד טלעג סָאד ןקישּפָא ,סעק

 .(הבדנ ַא

 יקסוועלעשזי יכדרמ :ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ןענעז טכירַאב ןרעטנוא

 -נעיכ דוד) ןיקסערב דוד ,(סעמהרבא ןמלק) ןייטשסייו ןמלק ,(סעבייל עיטָאמ)

 רתסא ןמלז) יקסנַאיליגָאמ ןמלז ,(סרעדניק יד) שטיוװעלעדנעמ קחצי ,(סעק

 .(סקודצ

 .ןברוח םעד ברע לטעטשמייה רעזדנוא ןיא ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא טָא

 ַא זַא ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ףרַאד טייצ רענעי ןיא עטָאלז ַא טניימ סָאד סָאװ

 .גָאט ַא סעטָאלז 3 ךרעב טנידרַאפ ןַאד טָאה רעטעברַא-ץרַאװש

 .וירב ערעדנַא ןופ ןגוצסיוא רָאּפ ַא טציא ןוא

 ןַאמרעביל ברה ןופ ווירב

 זַא זיא עמערָא יד ןופ רוטַאנ יד ,חסּפ-ברע רעד ךיז טרעטנענרעד סע.
 רָאי ןקידרעירפ םעד .חספ ףיוא הצמ ןגעוו ןגרַאז וצ ןָא יז ןביוה םירוּפ ךָאנ ןיוש
 טציטשעג ןבָאה סָאװ (סעמריפיץלַָאה יד) ןרָאטנַאק ייווצ טריטסיזקע ָאד ךָאנ טָאה
 רָאי סָאד .רעסעב ןעװעג ךיוא זיא טָאטש רעד ןיא עגַאל יד .םיטיח-תועמ ףיוא
 "..הטמ .הטמ טייג טָאטש רעד ןיא בצמ רעד לייוו ,רעגרע ליפ זיא

 :טעטימָאק-גנולייטרַאפ ןקיטרַָא ןופ

 ךס ַא טציא ךיז ןעניפעג סע רעכלעוו ןיא ,עגַאל עלַאפָארטסַאטַאק יד...

 -רַאפ עשימָאנָאקע עקיטציא יד תעב טּפיוהרעביא ,ןעטיב ןופ סעילימַאפ עשידיי

 טשרעה-... ,טָאקיָאב םעד ץוחַא סָאװ ,טרפב ןעטיב ןיא ןוא ללכב ןליוּפ ןיא ןשינעטלעה

 ךס ַא רַאפ ךיז טָאה סע תמחמ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא טיונ עכעלביײרשַאבמוא ןַא

 -ַאטַאולּפסקעידלַאװ יד -- הנויח ןופ רוקמ רעקיצנייא רעד טלעטשעגּפָא סעילימַאפ

 טבעלעג טָאה סָאװ החּפשמ יד .קחודב הנויח ןדיי ךס ַא ןבעגעג טָאה סָאװ עיצ

 םינתונ עקיטכענ זַא ,אמזוג ןייק טשינ ןגָאז רימ .לכירסחב ןבילבעג ןענעז דלַאװ ןופ

 "..ןלציל אנמחר םילבקמ טנייה ןענעז

 .שינעײטשרַאפסימ לקיטש ַא ןעוועג רעבָא זיא עקירעמַא ןופ ףליה יד טימ

 זיב .טיורטעג טשינ ןטייווצ םעד טָאה רענייא ,םידדצ ייווצ ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע

 ןט11 םעד ורתי השרּפ םעד תבש ןוא םכסה םענײמעגלַא ןַא וצ ןעמוקעג זיא סע

 עלַא ןופ הפיסא ענײמעגלַא ןַא שרדמ-תיב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1939 רַאורבעפ

 רַאפ טעטימָאק ַא ןרָאװעג טלייועגסיוא זיא סע ןוא םיטַאבעלַאב עשלטעטש
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 טימ ןָאזרעּפ 13 ןײירַא ןענעז טעטימָאק ןיא ,ףליה רענַאקירעמַא ןופ ןלײטרַאפ

 וענעז עטלייוועגסיוא 12 יד .רעציזרָאפ ַא יו יקצילָארַאק יכדרמ רעקיײטּפַא םעד

 יקסווָאקרוי שריה ,ןיקסערב דוד ,יקסװָאקטיּפ קיזייא ,ןײטשרעלַאג תותמ :ןעוועג

 {"לכייט ןרעביא, ןופ) יקסווָאכודרָאמ ןויצ-ןב ,(סהנוממ עשטיא הילא לשרִיי)

 םעד ןמלק ,לטָאמ) רענקרעב יכדרמ ,(סעקטָאמ עמהרבא) ןײטשּפירּפ םהרבא

 "נעמ עיטָאמ) יקציװַאס יכדרמ ,(סרעדניק יד) שטיוועלעדנעמ קחצי ,(סרעמיר

 -סייוו ןמלק ,(םעדייא סניקסערב עקנעיכ) ץילערַאק םירפא ,ןוטוק קחצי ,(סעלעד

 .(רעּפעטש רעד) יקסוועלעשזוי דוד-םייח ,(סעמהרבא ןמלק) ןייטש

 תוביס יד ןגעוו רענעטיב יד ןביירש ףילער רענַאקירעמַא םוצ ווירב םעד ןיא

 ןיא בצמ םעד ןרעדליש יז .טעטימָאק םעד ןפַאש וצ ןעגנוװװצעג ייז טָאה סָאװ

 ;וצ ןביג ןוא לטעטש

 ןעװעג טשינ טציא זיב זיא סע זַא ,טכַארטַאב ןיא ץלַא סָאד קידנעמעג..-;

 רעד ןופ ןבילקעגסיוא ,טרָא ןפיוא ָאד טעטימָאק-ספליה רעטריזינַאגרָא םוש ןייק

 טימ ןייטש ןוא יורטוצ ןבָאה טלָאז ריא ןכלעוו וצ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג

 ,טעטימָאק ַא טרָא ןפיוא ָאד ןדנירג וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ...גנודניברַאפ ןיא םיא

 גנירעקלעפַאב רעשידי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןטָארטרַאפ ןייז ןלָאז סע ןכלעוו ןיא

 יד ,ןענָאטַאב רימ .טנַאקַאב טוג ןעמעלַא ךייא ןענעז עכלעוו ןענָאזרעּפ ןופ ןוא

 עשיפיצעּפס יד בילוצ גָאט ןטימ טגייטש טיונ יד .ןּפעשסיױא טשינ ךיז טעװ ףליה

 ערעדנַא ןרעװ טיובעגפיוא טרָא ןפיוא ןזומ סע .ןבעל רימ עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב

 זַא קיטיונ טגנידַאבמוא זיא סע .ןרעװ טריזינַאגרָאער ןפראד לייט ,סעיצוטיטסניא

 רעד ןייז טשינ רעמ לָאז סע ,סםַארגָארּפ עסיוועג ַא ,םעטסיס ַא ןבָאה לָאז ץלַא

 ,טציא זיב סָאװ סָאַאכ

 לוש עשידיי ַא ןרעװ טיובעגפיוא רעלענש סָאװ ןטייקכעלגעמ עלַא טימ זומ סט

 "עג ןענעז יײז סָאװ ןלוש יד ןיא ןדיי יו ןדייל עכלעוו ,רעדניק ערעזדנוא רַאפ

 .ןכֹוזַאב וצ ןעגנוווצ

 זיא עכלעוו ,עסַאק-"םידסחיתולימג , רענעטיב יד ןרעװ טיובעגרעדנַאנופ זומ'ס

 ןעמוקַאב ןפרַאד (סרעייל) םיווול יד .עגַאל עקידעגָאלק ַא ןיא טנעמָאמ ןקיטציא םייב

 יװ טוג ױזַא רעמערק יד ןה ,עלַא ךָאד ןענעז םיווול יד ןוא) תואוולה ערעסערג

 ,רעצעלּפ ערעייז ןטלַאהנייא ןטידערק יד טימ ןענעק ןלָאז ייז ידכ ,(רעקרעװטנַאה יד

 עמעֹרָא יד ןלעװ .טנעה ערעייז ןופ ןסירעגסױורַא ןעלטימ עלַא טימ ןרעוו סאוו

 ןלֵאפ ,ןטידערק ערעסערג ןופ עציטש יד ןבָאה טשינ רעקרעװטנַאה ןוא רעמערק

 .טיורב-לטעב וצ ןעמוקנָא ןזומ ןוא ןצנַאגניא ייז

 ,"קדצה תניל, ןוא "םילוח רוקיב, רעד ףליה ןעמוקַאב ָאד זומ טגנידַאבמוא

 .ףליה עשיניצידעמ עטסיזמוא טימ גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד ןענידַאב סאוו

 טייצ רעד טימ ןלעװ סָאװ ,סעיצקַא-ספליה ענעדישרַאפ ךָאנ ָאד ןַארַאפ ןענעז'ס

 .ןוקית רעייז ןבָאה

 יד ,טֹרָא ןפיוא ָאד טיונ עקידנגייטש יד ,טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ץלַא סָאד

 -לעוו ,טעטימָאק םעד טעדנירועג רימ ןבָאה ,עקירעמַא ןיא ערעייא טייקטיירג-ספליה

 ןטפערק עמַאזניימעג טימ ןוא ךייא טימ טקַאטנַאק ןקידנעטש ןיא ןייז טעוו רעכ

 ."טיונ יד לסיב ַא ןרעדניל וצ ןבעגנייא ךיז טעװ

 עטנָאמרעדנביױא יד ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא לָאקָאטָארּפ-ווירב רעקיזָאד רעד

 -סקלָאפ רענעטיב רעד ןופ ןעלּפמעטש יד טימ טקיטעטשַאב ןוא ןָאזרעּפ 4

 ,"דסח תולימג; םעד ןוא קנַאב
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 עלוש-יתוברת? ַא ןופ יוב רעד
 ןַא ןופ יב םעד וצ תוכייש ַא טָאה ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןופ עירעס ַא

 ןטריטיצ רעירפ םעד ןיא טנָאמרעד בגַא טרעוו סָאװ ,עלוש רעשידַיי רענעגייא

 יד .ףילער רענַאקירעמַא םוצ טעטימָאק-ספליה ןקיטרָא םעד ןופ לָאקָאטָארּפ

 ךוניח םעד ןופ ןשינעטלעהרַאּפ יד ףיוא ןייש ַא טפרַאװ ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאד

 םיטרּפ עטנַאסערעטניא רועיש ַא ןָא ןטרָאד ןבָאה רימ .ןעטיב ןיא רָאנ טשינ

 טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ווירב יד .ןברוח םעד ברע לטעטש ןיא בצמ םעד ןופ

 ןופ םישדח עטשרע יד ןופ עלַא ןענעז ,עלוש יד ןעיובפיוא ןופ טקעיָארּפ םעד

 ,1939 רָאי

 "תוברתג רענעטיב ןופ רעציזרָאפ ןופ וירב

 טניירפ טנגוי ןייז וצ יקסווָאקדוי יבצ

 .עקירעמַא ןיא ןייטשסייוו לאומש

 .(םינינע עכעלנעזרעּפ יד ךרודַא ןזָאל רימ)

 ריד וצ ,טעטימָאקילוש ןופ רעדנציזרָאפ רעד יוװ ,ךיז ךיא דנעוו רַאפרעד...,

 רעדניק ערעיײיז רַאפ עלוש ַא ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ ןרעטלע עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 :סעדנגלָאפ ןגעוו

 ןרָאװעג טרידיװקיל לוש עשידיי ַא זיא זדנוא ייב זַא טכַא רָאי ַא ןיוש זיא סע

 עשידיי ןייק טשינ רימ ןבָאה טייצ רעקיזָאד רעד ןופ .ןטייקירעװש עלעיצנַאניפ בילוצ

 ןופ ,רעדניק ערעייז ןקיש וצ ןעגנווצעג ןרעו ןרעטלע עשידיי יד ןוא עלוש

 .ןןשטנוװעג טשינ קרַאטש זיא בצמ ַאזַא .ןלושיגנַאפנָא עשילוּפ יד ןיא ,ןָא רָאי 7

 ןעיצרעד וצ טנגוי רעטסירפ רעד ןופ ןָא ךיז טביוה דניק סָאד סָאװ םעד רעסיוא

 דניק ןרַאפ ,רעפסָאמטַא רעקיטנייה רעד ייב ,סָאד זיא הביבס עכעלטסירק יד ןיא

 ןענעז ךעלעטניּפ יירד יד) ...טקנוּפדנַאטש ןטייוצ ַא ןופ םעווקַאב טשינ קרַאטש

 ןשיטימעסיטנַא םעד ןגעו רתסנ ןושלב ןבירשעג טָאה רעביירש רעד ,טסקעט ןיא

 עגַארפ יד ןרָאװעג לעוטקַא קרַאטש טציא זדנוא ייב זיא .(.ב .מ -- ןלוש יד ןיא סריק

 קיאור ןלָאז רעדניק עשידיי יד יו ,טלַאטשנאילוש ןטריזילאגעל ַא ןפַאש ןופ

 טלַאטשנַא-לוש ןטריזילַאגעל ַא קידנבָאה .הביבס רעשידיי רעכעלטניירפ ַא ןיא ןענרעל

 רעשילױּפ רעד ןיא רעדניק יד ןקיש וצ ןעגנוווצעג טשינ ןרעטלע יד ןיוש ןענעז

 .עלוש

 עלוש עשידיי ַא ןענעפע וצ שינעביולרעד ַא טכַאמ רעד ןופ ןעמוקַאב וצ ידכ

 עלוש ַא רַאפ טסַאּפעגוצ ןייז לָאז סָאװ ,ןינב םענעגייא ןַא ןבָאה תישאר ןעמ זומ

 זדנוא ייב זיא ןינב ַאזַא .טכַאמ-לוש רעד ןופ תונקת יד ןכערּפשטנַא לָאז ןוא

 ןביוהעגנָא זדנוא ייב רעקרעװטנַאה יד ןבָאה קירוצ רָאי ןעצ טימ ןיוש .ןַארַאפ

 ןתעב 1915 רָאי ןיא זיא סָאװ ,ףיוהלֹוש ןפיוא "םיטייח. םעד ןעיובפיוא קירוצ

 טעברַא יד זיא טלעג ןיא לגנַאמ בילוצ .ןרָאװעג בורח ןשטייד ןופ שרַאמנײרַא

 עלַא יו ױזַא .רעטקידנערַאפ-טשינ א טייטש ןינב רעד ןוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 רעקרעװטנַאה יד ןבָאה ,עלוש רעשידיי ַא ןופ טייקידנעוװטיונ יד טציא ןענעקרענָא

 ןפַאשעג לָאז םיא ןיא ידכ ןינב ןטקידנערַאּפ-טשינ םעד ןבעגוצרעביא ןעוועג םיכסמ

 -ימָאק-לוש רענעבירשעגרעטנוא רעד ןפַאשעג ךיז טָאה ליצ םעד וצ .עלוש יד ןרעוו

 .ןינב םעד ןקידנערַאפ וצ ףיוא גנולמַאז-טלעג ַא וצ ןטָארטעגוצ זיא סָאװ ,טעט

 ןפַאשעג לטעטש ןיא זדנוא ייב רימ ןבָאה גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד טימ

 .ןינב םעד ןקידנערַאפ וצ ןטָארטעגוצ ןענעז רימ סָאװ טימ ,סעטָאלז 200 עטשרע יד

 "ניא ןינב םעד ןקידנערַאפ וצ ידכ רַאלָאד 200 ַא ךרעב ןרעדָאּפ ךָאנ ךיז ןלעװ סע



 ןעטיב סקנפ 158

 רימ זַא ,רעכיז ןענעז רימ ןוא ןינב םענעגייא םענייפ ַא ןבָאה ןלעװ רימ ןוא ,ןצנַאג

 .ןכיירגרעד ,עלוש עשידיי ַא ,ליצ רעזדנוא ןלעוו

 .רַאלָאד 200 עקיזָאד יד ןעמ טמענ וו ,עגַארפ יד רעבָא ךיז טלעטש סע

 םעד ףיוא ןפַאש טשינ רעמ ןענעק רימ סָאװ ַאזַא עגַאל יד טציא זיא לטעטש ןיא

 -סדנַאל רענַאקירעמַא ערעזדנוא וצ גנולטימרַאפ ןייד ךרוד ןדנעוו ךיז ןזומ רימ ןוא

 ץוח זדנוא ייב זיא סע .עלוש יד ןקידנערַאפ וצ ןפלעהסיורַא זדנוא ןלָאז ייז טייל

 סיורג זיא טײקמערָא ןוא טנלע יד .ןטיבעג ערעדנַא ףיוא ףליה ךס ַא קיטיונ םעד

 םעד ןגעוו ךס ַא ןעוװעג טלָאװ סע .עזָאלהסנרּפ וצ ןעמוק ץלַא רעטייוו סָאװ ןוא

 -תישאר רעבָא .טנַאקַאב רעקינייװ-רעמ עגַאל רעזדנוא ךָאד זיא ךייא רָאנ ,ןביירש וצ

 ריד רימ ןטעב .עלוש רעד ןופ ןפַאש סָאד ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא זדנוא רַאפ טייטש לכ

 ןוא טײלסדנַאל רענעטיב עלַא טימרעד ןריסערעטניארַאפ וצ ענעבירשעגרעטנוא עלַא

 "..שטיוועלעדנעמ קחצי ןופ סערדַא ןפיוא ןקיש וצ ןוא טלעג לסיב ַא ןפַאש ןעז

 יכדרמ :ןטפירשרעטנוא עקידרעטייו יד טַאהעג טָאה ווירב רעקיזָאד רעד

 (םעדייא סניקסערב עקנעיכ) ץילערַאק םירפא ,(רעקיײטּפַא רעד) יקצילַארַאק

 -יגָאמ ןמלז) ַאקסנַאליגָאמ הרובד-רתסא ,(סעקטַאמ עמהרבא) ןייטזעּפירּפ םהרבא

 גילעז) ַאקציווַאכועז ענכיוו ,יקסוואכודרָאמ ןויצ -ןב ,ןוטוק קחצי ,(יורפ סיקסנאל

 ,ןיועל דוד ,(יורפ סיקסווָאקטיּפ עמייל) ַאקסווָאקטיפ עינַאפ ,(יורפ סרעטסוש םעד

 .שטיוועלעדנעמ קחצי ,רענקרעב יכדרמ ,עינעפורק .א ,שטיווָאניבַאר הקבר

 ןיא ןעמ טעוװ רשפא זַא .טַאהעג ארומ טָאה טעטימָאק רעד זַא ,תועמשמ

 רעד זַא ,ןןטעבעג ייז ןבָאה ,וירב םוצ יורטוצמוא טימ ןעִיצַאב ךיז עקירעמַא

 ןפיוא .ןינע ןצנַאג םעד ןקיטעטשַאב לָאז ,ןמלק ,ןייטשסייו לאומש ןופ רעטָאפ

 :טפירשוצ ןימ ַאזַא עקַאט ךיז טניפעג ווירב
 טלעג איד ןקיש ןעק אימ ןוא (!)סיּפטָאּפ ןיימ טימ ךַאז יד קיטעטשַאב ךיא;

 ."ןעטסייוו ןמלק .ץיועלעדנעמ קחצי סערדַא ףַא ןייז טעװ סע בױא

 .אפוג ןענמלק ןופ ןרָאװעג ןבירשעג זיא טפירשוצ עצנַאג יד

 ןיא קורדנייא ןקירעהעג םעד טכַאמעג תועמשמ טָאה ווירב רעקיזָאד רעד

 םעד טָאה סע רעוו ןוא ױזַא יו תועידי םוש ןייק טשינ ןבָאה רימ .עקירעמַא

 ןייק ןעטיב ןופ ווירב ןקידרעטייו ַא רעבָא ןבָאה רימ .טכַארטַאב ןטרָאד ןינע

 רעד ןופ רעלעיציפָא ןַא רָאנ ,רעטַאוירּפ ןייק טשינ ןיוש לָאמ סָאד .עקירעמַא

 ןט10 ןופ זיא ווירב רעד .קרָאי-וינ ןיא ףילער םוצ ןעטיב ןיא גנולײטּפָא-*תוברת,

 :עברַאפ ,טייג ןוא טייטש רע יוװ ווירב ןקיזָאד םעד ןעגנערב רימ .1939 ץרעמ

 .עיפַארגָאטרָא יד רָאנ קידנרעס

 23 םסלטפעזע 9100 48/3+ 52עא זע 0801 4001

 א ט1,זיטמ 41 ,אמ ,,'תע,םתמזזיזיי

 (60011212 יז 6606

 00602121 ש םץצזסמוט

 !קרָאיװענ ןופ ףילער ןיא טיילסדנַאל ח"ח ערעזדנוא וצ

 1300 עשיליוּפ ןיא) רַאלָאד 200 יד ןטלַאהרעד סָאד רימ ןקיטעטשַאב טימרעד
 -עדנעמ 'ה ןופ סערדַא ןפיוא עלוש רעזדנוא רַאפ טקישעג טָאה ריא סָאװ (סעטָאלז !

 ןיא .קנַאד ןטסקיצרַאה רעזדנוא סיוא ןקירד ענעבירשעגרעטנוא עלַא רימ .שטיוועל
 רימ ןעקנַאד ,ןרעטלע רענעטיב עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא יװ ,ןעמָאנ רעזדנוא
 בדנמ םעד ףיוא ןבָאה עכלעוו ,קרָאיװענ ןיא רעדירב עקידנליפטימ ערעזדנוא עלַא
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 .לטעטש רעצנַאג רעזדנוא רַאפ ךַאז עסיורג ַא ןוטעג םעד טימ טָאה ריא .ןעוועג

 רעייא ןגעוו .ןזיוװַאב טשינ לַאֹפ םוש ןייק ןיא סָאד רימ ןטלָאװ ףליה רעיא ןָא

 טעוו ריא עכלעוו ןופ ,עסערּפ רעד ךרוד ןדלָאמעג ןיוש רימ ןבָאה טַאט םענייש

 ןגעו ןבירשעגמורַא ןרעו טעװ סע וו רעמונ םעד טקישעגוצ ןגירק ןכיג ןיא

 .עלוש רעזדנוא

 -עטַאמ ןצנַאג םעד טעמכ טײרגעגוצ ףליהטימ רעיא קנַאד ַא ןיוש ןבַאה רימ

 רימ ןלעװ חסּפ ךָאנ ךיילג .ןינב םעד ןקיטרַאפוצסיוא קיטיונ זיא סע סָאװ לַאיר

 קיטרַאפ ןיוש רע טעוװ תועובש ףיוא זַא ,ןפָאה רימ ןוא טעברַא רעד וצ ןטערטוצ

 יב שינעבילרעד רעד ןגעוו טירש ןעמונעגרעטנוא ךיוא ןיוש ןבָאה רימ .ןרעוו

 טסייה סָאד ,רָאילוש בײהנָא םוצ זַא ןפָאה רימ ןוא עלוש יד ןענעפע וצ טכַאמ רעד

 .עלוש יד ןענעפע ןענעק רימ ןלעװ ,ילוי ףוס

 -תוברת רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןייז טעוװ יז .'תוברת, ןסײה טעװ עלוש יד

 עלַא רעביא טכיזפיוא םעד טָאה ןוא עשרַאו ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עלַארטנעצ

 טנרעלעג טרעוװ סעלוש עקיזָאד יד ןיא .החגשה ריא רעטנוא ןגיל סָאװ סעלושיתוברת

 עזעיגילער עשידיי .סיוא טעברַא עלַארטנעצ יד סָאװ םַארגָארּפ םענײמעגלַא ןַא טיול

 עשיליוּפ ךיוא יו .- תירבעב תירבע שיערבעה סָאמ עדנגונעג ַא ךיוא ,םידומיל

 יד ןיא טנרעלעג טרעװ סע לפיוו סָאמ רעד ןיא ךַארּפשדנַאל רעד ןיא םידומיל

 ללכב ןבָאה סעלוש יד .ןעמעלַא רַאפ דנטכילפרַאפ ןענעז סָאװ סעלושסקלָאפ עשילוּפ

 ןוא ןסַאלק 4 ןענעדרָאנײא רָאי ןטשרע םייב ןענעכער רימ .עלושסקלָאפ ןסַאלק 7

 ןלעו עלוש רעד ןיא .ןסַאלק 7 זיב ןעלקיװטנַא ,רימ ןפָאה ,ךיז טעוו טייצ רעד טימ

 ,ןסַאלק ןוא ןטכיש עלַא ןופ רעטייוו ןוא ןָא רעגנַאפנָא ןופ רעדניק עלַא ןענרעל ךיז

 ןרעו טמיטשַאב רעדנוזַאב רעדעי רַאפ טעװ דומיל-רכש .ךייר ןוא םערָא טסייה סָאד

 (ןרעװ טלייועגסיוא ןרעטלע עלַא ךרוד טעװ רעכלעוו) טעטימָאק-ןרעטלע ןַא ךרוד

 לָאצ עסיורג ַא ָאד ךיוא זיא סע .רעדנוזַאב ןדעי ןופ טייקכעלגעמיגנולָאצ רעד ךָאנ

 ןענעז סע .דומיל-רכש ןופ ןרעוו טיירפאב ןזומ טײקמערָא רעייז בילוצ טעװ סָאװ

 -יילק רַאפ ןרעוװו טגרָאזעג ןזומ טעװ סע עכלעוו רַאפ ,רעדניק עכלעזַא ןַארַאפ וליפַא

 .עלוש יד ןכוזַאב ןענעק ןלָאז ייז גנוזײּפשַאב ןוא גנוד

 טיול ןעמ טעװ ,טכַאמעג ןבָאה רימ סָאװ ,טעשזדויב ןשירָאזיװָארּפ םעד ךָאנ

 ףיוא טיציפעד ןסיוועג ַא ןבָאה ןזומ ןרעטלע יד ןופ טּפַארק-גנולָאצ רענײמעגלַא רעד

 יד ןרעסעברַאפ זדנוא ייב ךיז טעוו סע זַא ןפָאה רימ ןוא ןטעב ןלעוװ רימ סָאװ

 רעקידרעטייו רעד ןגעוו ..עלוש יד ןטלַאהסיוא ןיילַא ןענעק ןלעוװ רימ ןוא טייצ

 טקַאטנָאק ןיא ןייטש רעטייוו סיוועג ךייא טימ רימ ןלעװ עלוש רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ,ןטכירַאב ץלַא ןגעוו ןוא

 :טיײײלסדנַאל רעקרָאיװענ ערעזדנוא עלַא רַאפ סורגירעדורב םענײמעגלַא טימ

 -ךוי יבצ :סעזערּפ-עציו ;יקצילַארַאק .מ :סעזערּפ

 םירפא :ריסַאק :ַאקסװָאקטיּפ .פ :רַאטערקעס :יקסווָאק

 -רָאמ ןויצ-ןב :רעדילגטימיסגנוטלַאוװרַאפ .ץילערַאק

 םירפא ,ןיועל דוד ,ץיוועלעדנעמ .ש ,יקסווָאכוד

 .ד ,ןײטשּפירּפ .א ,שטיוועלעדנעמ קחצי ,ינעפורק

 -לָאג דוד ,ןוטוק קחצי ,יקסוװָאקטיּפ השמ ,ןיקסערב

 ותסא ,רענקרעב יכדרמ ,ץיװָארַאטנַאק עּפיל ,ןיד

 .ַאקציווָאכושז ענכיוו ,ַאקסנַאליגָאמ הרובד

 ,ןעטיב ,,קסווָאכודרָאמ ןויצ -ןב ןופ ווירב

 .קרָאי-ינ,קינַאכעמ לארשי וצ

 ןלארשי טניירפ-טנגוי ןייז ןויצ-ןב רעביא טיג ,ווירב ןקיטייז 10 ,ןסיורג ַא ןיא

 רעתמא ןַא זיא ווירב רעצנַאג רעד .ןעטיב ןגעוו תועידי עכעלטפַאשלעזעג ייר ַא
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 םעד ּפָא טלגיּפש ןוא (19239 ץרעמ 7 םעד ןבירשעג זיא רע) טנעמוקָאד-טייצ
 םיא ןופ ןלעװ רימ .ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןופ גנומיטש יד ןוא בצמ ןקיטלָאמעד
 רעד ןופ יוב ןינע םוצ תוכייש ַא טָאה סע סָאװ סָאד תישאר ןעמענסױרַא רעבָא
 ,רעצעלּפ עקימורַא יד ןוא ןינב םעד ןגעוו םיטרּפ ייר ַא ןטרָאד ןבָאה רימ .עלוש

 רעד וװ ץַאלּפ ןקיבלעז ןפיוא ןינב רעד ךיז טניפעג טסוװַאב זיא ריד יװ...,
 -סיוא ךיז ןבָאה םינבר יד ,ָאטשינ ךָאנ זיא ברהיתיב ןייק .ןענַאטשעג זיא "םיטייח.
 ןעיוב וצ ךיז טביולרעד טשינ ייז טָאה טכַאמ יד לייוו ,טָאטש ןיא רעטייוו טיובעג
 .ןעמוק ץינוצ טוג דָארג סע טעװ טציא ...גנע וצ זיא סע לייוו ,טרָא ןקידרעירפ ןפיוא
 חטש רעצנַאג רעד ןוא ןעמַאצּפָא סַאג רעד וצ ברהיתיב ןופ ץַאלּפ םעד טעװ ןעמ
 עניב זיב ןעיצ ךיז טעװ ץַאלּפ רעד .רעדניק-לוש יד רַאפ ץַאלּפליּפש ַא ןייז טעװ
 ןשיוצ ,עקזייה רעייא וצ גנַאגכרוד ַא ןזָאל ןעמ טעװ רעדיװ .זיוה סעשטיוועלעדנעמ
 ךיוא טעװ ןעמ .ןלייו וצ ךיז רעדניק יד רַאפ טרָא רעטוג ַא ןייז טעװ סע ,דָאב
 ".,טכַאמ יד טגנַאלרַאפ ױזַא ,רעמייב ןצנַאלפרַאפ םורַא

 -ָאטש ערעדנַא ןגעוו ןויצ-ןב טלייצרעד ווירב םעד ןופ לייט ןקידרעטייוו ןיא

 ,ןלייצרעד וצ םעד ןגעוו יאדכ טנייה זיא סע ,סעיצוטיטסניא עשיט

 1935 ,םילוח-רוקיב, ןופ גנוטלַאוורַאּפ

 ,שטיווָארַאטנַאק .ב ,יקצינשזאנ .א ,יקסבורַאש .מ ,יקציװַאר .ר :סטכער ןופ

 עבויל ,יקסווולעשזוי .ש ,שטיװָאטַאכװש .כ ,שטיבַאב לגייפ ,קורַאילקש .מ

 .שטיוועלעדנעמ ַאזיל ,יקסוועלעשזוי

 ױזַא יו ,"דסח תולימג , ןוא "םילוח רוקיב . ןגעוו טסגערפ וד סָאװ טציא .,

 רעד ..טעברַא רעייז ןריפ וצ ןעלטימ ייז ןבָאה ןענַאװ ןופ ,סיוא ךיז ןטלַאה יז

 ןעמ ןוא ןשטנעמ רָאּפ ַא שדוח עלַא טקיש רע סָאװ עלעווק ןייז טָאה "םילוח רוקיב;

 סָאד .שדוח ַא סעטָאלז 230 ףיוא ןעמ טבילק סגטסכעה םוצ .טלעג-שדוח טביילק

 -ןעצָארּפ "םילוח רוקיב , רעד טָאה ךיוא .טַאנָאמ ַא רַאלָאד 6 טלעג ערעייא ףיוא זיא

 ךיז טכַאמ סע סָאװ תמ ןדעי ןופ .טנעצָארּפ 25 זיב ,"אשידק-הרבח, רעד ייב רעט
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 טלעגיהרובק יד ןופ טמענ ןעמ זַא ,גהנמ רעקיזָאד רעד .טנעצָארּפ ַא הרבח יד טיג

 רעד טלעטש ךיוא .גהנמ רעטלַא ןַא ןיוש זיא "םילוח רוקיב, ןרַאפ טנעצָארּפ ַא

 ענעי ןיא .סעטָאלז רָאּפ ַא ךיוא טכַאמ סָאד ,הנותח ַא ייב הרעק ַא "םילוח רוקיב;

 טריטַאָאלּפסקע ןבָאה סָאװ סעמריפיץלָאה יד ןעוועג ןענעז ןעטיב ןיא ןעוו ,ןרָאי

 טימ "םילוח רוקיבג םעד טציטשעג םירחוסיץלָאה עשידיי יד ןבָאה ,דלַאװו םעד

 ץלַא ןײרַא טלַאפ שדוח וצ שדוח ןופ .ּפָארַא ץלַא זיא טציא .סעמוס עקירעהעג

 םע .וײרַא קינײו טלַאפ אשידק-הרבח ןופ .טלעגישדוח םעד ןופ טלעג רעקינייװ

 טלַאפ סנשָארג ,"גנוטכירסיוא, ףיוא ןבעג רָאג זומ "אשידק הרבח, ,םינצבק ןברַאטש

 תונותח ןעטיב סע טָאה לפיוו .תונותח טימ זיא עבלעז סָאד .ןיירַא םעד ןופ לָאמַא

 סנטצעל רעבָא ןענעז "םילוח רוקיב , ןופ ןתואצוה יד .ייווצ רעדָא ענייא ?רָאי ַא

 יד .(רעטקָאד ַא ןטּפעצער) ףליה ךָאנ ךיז ןדנעװ ךס ַא רָאג .ןסקָאװעג קרַאטש

 ...סיורג זיא טיונ

 -לטימ ןרַאפ עיצוטיטסניא-ףליה ַא ןיוש זיא סָאד ."דסח תולימג , םעד ןגעװ...
 ףיוא ןעמ טמוקַאב האוולה יד .רעקרעװטנַאה ןוא רעמערק ןעמערָא ןרַאפ ,סאלק

 רַאלָאד ןעצ ערעייא) סעטָאלז 50 זיא האוולה עטסערג יד .ןטנַארישז 2 טימ לסקעװ ַא

 ןַאמערָא ןַא .ןרעװ טלָאצעגסיוא סעטַאר עכעלטנכעוו ןיא ףרַאד עמוס יד ךיוא .(ךרעב

 ןעמ טיִג ללכב ?ןרירישז םיא טעװ רעװ .ןעמוקַאב טשינ תואוולה ןייק ןטרָאד ןעק

 -כיו רעייז עיצוטיטסניא עקיזָאד יד זיא סַאלקלטימ ןרַאפ .ןסע ףיוא תואוולה טשינ

 .ָארויב ןופ תואצוה יד ףיוא יו רעמ טשינ ,רעניילק ַא זיא טנעצָארּפ רעד .קיט

 טמוקַאב סָאװ ,ענליו ןיא עלַארטנעצ רעייז ןופ "דסח תולימג , רעד טמוקַאב עציטש

 ערעייז ןקעד ןעמ ףרַאד עלַארטנעצ רעד ךיוא .עציטש רענַאקירעמַא ןופ ןדנָאפ עריא
 *...סעטַאר ןיא סעמוס

 הלכ-תסנכה
 -טיונ רעדעי ןיא ןדנָאװעג "םי טייז רענעי; ןופ םיבורק יד וצ ךיז טָאה ןעמ

 רימ ןעגנערב רעטייו .ןטייקירעװש עכעלנעזרעּפ ייס ,רוביצ-יכרצ ייס ,עגַאל

 וצ ,(סקַאלַאװַאק עשטָאמ) יקציוַאר םהרבא טחוש רענעטיב םעד ןופ ווירב ַא

 עכעלדנעטשרַאפ בילוצ .הלכ-תסנכה ןופ ןינע ןַא ןגעװ ןקינַאכעמ דוד-לארשי

 רעד רעבָא ,עטריסערעטניארַאפ יד ןופ ןעמענ יד טשינ רימ ןעגנערב םימעט

 ,קידנרעלַאב רעייז זיא טקַאפ
 רַאפ ןכַאז עטסערג יד ןופ ענייא ןטעב ךייא ךיא םוק ווירב ןקיזָאד ןטימ...,

 ןליווו ַא רעייז טימ ךודיש ַא ןוטעג טָאה יז עכלעוו ...הבורק רעקידתופתושב רעזדנוא

 ןלָאז יז גערב ןייק טשינ טמענ סע זַא רָאי רָאּֿפ ַא ןופ ךשמ א ןיוש ןוא ,רוחב

 ,המותי ַא ךעבענ זיא יז .טלעג טלעפ סע סָאװ זיא העינמירקיע יד .ןבָאה הנותח

 ריא ןענעק סָאװ ,טקירדעג רעייז ןיילַא םיברה וניתנווועב ןענעז עריא רעדירב יד

 טנעק ריא סָאװ טוט ןוא טכַא ןיא טמענ ,ךייא וצ ןכב ךיז דנעוו ךיא .ןפלעה טשינרָאג

 טניירפ רעטנעָאנ ַא ךיוא ךָאד זיא ןוז סכורביחנ ,רעפיילש השמ ...ןפלעהוצ ריא

 "...הלכ רעד ןופ

 -ןתח עטנָאמרעד יד .1939 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד

 .םישודק יד ןשיווצ ךיז ןעניפעג ,דניק ַא סרעייז ןוא ,ייז .טַאהעג הנותח ןבָאה הלכ
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 רעקיטייזנגעק רעד ןופ ןרעטסומ עניילק רָאּפ ַא טכַארבעג ָאד ןבָאה רימ

 ןוא רעטייזעצ רעד ןופ ןטלַאהעגנָא טָאה סע סָאװ גנודניברַאפ רעכעלרעדירב

 .טלעװ רעד רעביא החּפשמ רענעטיב רעטיײרּפשעצ
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 עקיזָאד יד סָאװ עלָאר רעסיורג רעד ףיוא ,קירוצ ףיוא קילב ַא טיג ןעמ ןעוו

 ױזַא יד ןוטעגפיוא טָאה סע ץלַא סָאװ ןעמ טעז ,טליּפשעג טַאה גנודניברַאפ

 ןעמייה עטלַא יד רַאפ "עציטש רענַאקירעמַא. ערעלוּפָאּפ

 "הכמ רעד רַאפ האופר יד טקיש טָאג :לטרעוװ:סקלָאפ ַא ָאד זיא סע

 -רַאפ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ ןגעלפ ןעטיב ןופ ןטנַארגימע עטשרע יד ןעוו

 תוחּפשמ לייט ייב ,קילגמוא ןַא רַאפ טכַארטַאב ךס ַא סע ןבָאה ,םייה רעייז ןזָאל

 -סורַא םעדכָאנ רעבָא ךיז טָאה גָאלּפ עקיזָאד יד .עפָארטסַאטַאק ַא ןעוועג סע זיא

 ,גנוטער ַא רַאפ ןזיוועג

 ןעמענרַאפ טנעקעג קרעוודנַאה טימ ךיז ןבָאה ןצעזעג עשיליופ יד טל
 ,רעדיינשוצ רַאפ "ןסרוק, יד ןופ ענייא ןיא סָאד -- .?עטרימָאלּפיד , רָאנ

 .1936 רָאי ןיא ןעטיב ןיא ןרָאועג טריזינַאגרָא ןענעז סָאװ



 סוחי ןקירָאי40 א טימ עיצוטיטסניא-רוטלוק ַא

 (קעטָאילביביץרּפ .ל .י יד ןוא עגיל-רוטלוק יד)

 ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ ןענעז ןטַאד ןוא ןטקַאפ עקידרעטייוו יד
 רעקיזָאד רעד ןיא רעוט יד ןופ סעיצַאמרָאפניא ןוא תונורכז יד ןופ ךמס
 ןוא טייזעצ טנייה ךיז ןעניפעג ןוא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא עיצוטיטסניא

 ,(לארשי) לדָאד רבח רעד ןענעז סָאד .תוצופת ענעדיישרַאפ ןיא טײרּפשעצ
 יקסוָאבלָאק דוד ,(ןטַאטש עטקינײרַאּפ ,ןָאטגנישַאװ) יקסווָאקדוי עקהמלש
 "וװָאקדוי ןועמש .יקסווָאקדוי לשרעג ,יקסווָאקדוי לרעב ,יקסווָאדיװַאד לווייפ

 ןיא ןבָאה סָאװ ןייטשנרעב .וװ .מ ןוא קישטשָאמַאז לאומש ןוא עקייש ,יקס

 ,רעוט ןזעוװעג עיצוטיטסניא רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ ןטייצ ענעדישרַאפ

 .קעטָאילביב רעד ןופ ןרַאקעטָאילביב ןוא רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ

 "מוא ןשיזיפ ןטימ ןעמַאזוצ ,לטעטשמייה רעזדנוא ןופ ןברוח ןטימ ןעמַאזוצ

 יד ,תודסומ יד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז רעניוונייא עשידִיי עריא ןופ םוק

 ןוא עביל ליפױזַא טימ ןענעז סָאװ ןטלאטשנא עכעלטפַאשטריוװ ןוא עקיטסייג

 "רַאפ סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןשיוצ .ןרָאװעג טיהעגּפָא ןוא טיובעג תונשקע

 ןעמָאנ רעד זיא ךעלטנגייא ."קעטָאילביב-ץרּפ .ל .י; יד ןָאנבױא םעד טמענ

 ןעועג זיא קעטָאילביב רעד ןופ תישארב רעד ,רעקידרעטעּפש ַא "ץרּפ .ל .י

 ."קעטָאילביב, םתס סע טָאה ןסייהעג ,רעקידנעמָאנ-זָא ןַא ,רעמינָאנַא ןַא

 ןופ עטכישעג יד ךעלטנגייא זיא קעטָאילביב רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג יד

 יד ןסקַאװעגסױא סע ןענעז ָאד ;לטעטשמייה רעזדנוא ןופ סקּוװ-רוטלוק םעד

 "יב רעד ןופ .סעיצוטיטסניא עשיטָאטש ענעדישרַאפ יד ןיא רעוט עקידרעטעּפש

 עכעלטפַאשטריװ ענעדישרַאפ יד ןיא םינקסע יד ןעמוקעגסױרַא ןענעז קעטָאילב

 יד ײארַאפ-רעקרעװטנַאה רעד .טגָאמרַאפ טָאה ןעטיב סָאװ סעיצַאזינַאגרָא

 יַאמַארד ענעדישרַאפ ,קדצה-תניל ןוא םילוח-רוקיב רעד ,עסַאק-םידסח-תלימג

 ַאזַא ףיוא ןענעז רעוט ערעייז ןופ לייט רעטסערג רעד --- ןּפורג ןוא ןזיירק עשיט

 ."קעטָאילביב, רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןפוא רעדנַא רעדָא

 "עג זיא סע ,קילעפוצ טשינ ךעלסיפנזדנעג ןיא ןעמונעגניירַא סע ןבָאה רימ

 ןיק טַאהעג טשינ ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ עיצוטיטסניא ןַא ןעוו

 ןטוטַאטס ןָא ןטכער "עכעלטנפע? ןָא עיצוטיטסניא ןַא ,לַאקָאל ןייק ,סערדַא
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 -לַא ףיוא ןרָאװעג ןבילקעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוטלַאװרַאפ ןָא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןָא

 .ןעגנולמַאזרַאפ עניימעג

 קילדנעצ יירד בורק ןוא 1941 רָאי ןיא קעטָאילביב יד ןרָאוװעג זיא בורח

 ןַא ,"עלַאגעלמוא; ןַא ןעוועג יז זיא ץנעטסיזקע רעקירָאי-40 בורק ריא ןופ דָאי
 ..עעעידרערעטנוא

 ןלייצרעד ןכב טניימ קעטָאילביב רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג יד ןביירש
 -נזױט עלַא טימ ןעמַאזצ) לטעטש רעזדנוא סָאװ רעק ןכעלטכישעג ןסיורג םעד
 בייהנָא ןיא טכַאמעגכרוד טָאה ("םוחת, ןשירַאצ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעט
 יד ןזיװַאב סַאג רעשידִיי רעד ףיוא ךיז טָאה סע ןעוו טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ

 ט ַא טשרַאװ- רעד ײנש רענעטיב ַא

 רעטכעט סלוויפ-לרעב ,ןַאמלעדניא עוויר-היח ןוא הרש סנירעמיטנגייא יד

 ןוא סרעברַאג יד ,"סרעקיירטש, יד ןעוו ,ןעעדיא עיינ רַאפ ףמַאק ןופ הרושב
 ןיא ךיוא ןבָאה "רעטסעווש ןוא רעדירב. יד ,סרעטסוש ןוא רעדיינש יד ,סרעבעוו
 .טירט עטשרע ערעייז טלעטשעג ןעטיב רעזדנוא

 ןעמוק סע ;ןביירש וצ עטכישעג עקיזָאד יד טיירג טשינ רימ ןענעז רעדייל

 ןטנעמגַארפ ענעדישרַאפ סקנּפ רעזדנוא ןופ ןטעברַא ערעדנַא ןיא קורדסיוא םוצ

 ןקיטנייה ןופ רָאי 40 עקיזָאד יד רַאפ לטעטש רעזדנוא ןופ םינּפ םעיינ םעד ןופ

 ,ךעלטעלב ענעמונעגסױרַא רָאנ ןכב ןענעז תורוש עקידרעטייוו יד .טרעדנוהרָאי
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 -רוטלוק ןסיורג םעד ןופ ,עעּפָאּפע רעקיזָאד רעד ןופ ןעלטיּפַאק עצנַאג ןייק טשינ

 ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידִיי רעד ןשיוװצ גנוגעווַאב-טייהיירפ יד סָאװ גנּווושפיוא:

 רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא םוטעמוא ןפורעגסױרַא טָאה טנגוי רעשיטסילַאעדיא

 .ןעטיב

 נא א
8 

 טָאה ןענַאמָאר "עדנענַאּפש -טסכעה, ןֹוא ךעלכיב-השעמ עשידִיי טנעיילעג

 ןעמוקַאב סע ןעמ טָאה םוטעמוא יו טקנוּפ ןוא גנַאל רָאג ןיוש ןעטיב ןיא ןעמ

 סע טגעלפ ןעמ ןוא סעקינמירפס-רכומ עקידנרעדנַאו ,"רעגערטנקַאּפ , יד ייב

 ןייק ךָאװ ןיא לָאמ רָאּפ ַא ןרָאפ ןגעלפ סָאװ תולגע-ילשב יד ךרוד ןגרָאזַאב ךיוא

 -פיוא רעכיב לַאצ עסיוועג ַא ןייז לָאז סע זַא ,ןיז םעד ןיא קעטָאילביב ַא .םינָאלס

 סע ןגרָאזַאב ,םעד טימ ןעמענרַאפ רע ךיז לָאז סע זַא ,טרָא ןייא ןיא טלמַאזעג

 סָאד -- ןגעמרַאפ םעד ןופ המישר ַא ןריפ ,ייז ייב סע ןעמענּפָא ,סרענעייל וצ

 -יינש יד ייב סע זיא ןעוועג ןוא) קיירטש ןטשרע םייב טשרע .ןעוועג טשינ זיא

 ןופ טכַארבעג קיירטש םעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןבָאה (1902 רָאי ןיא סרעד

 טלײטעצ סע ןוא (ךיז טייטשרַאפ ,עלַאגעלמוא) סעקרושָארב רָאּפ ַא םינָאלס

 ַא ןופ ןרעק רעטשרע רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאד ןוא סרעקיירטש יד ןשיווצ

 .קעטָאילביב

 ןױש זיא ,"רָאי ןטפניפ, ןשימרוטש םעד ןיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 טָאה סע -- עשידַארָאּפס ַא עקילעפוצ ַא ןעוועג טשינ גנויילסיוא-רעכיב יד

 -ַָאיצולָאװער רעד ןופ לקעטָאילביב עטלעטשעגנעמַאזצ-טוג ַא טריטסיזקע ןיוש

 -ָאילביב עקיזָאד יד טריפעגנָא .רוטַארעטיל עשיסַאלק עשידִיי עטשרע ןוא ערענ

 ,עקשער רקיעב ,סלקניפרָאג יד ,גנוגעוװַאב רעד ןופ "ןטנעגילעטניא, יד ןבָאה קעט

 ,יקסנַאלוב עיש םייח -- "עבער, רעד ןוא ,"דנוב , ןופ רעריפנָא יד ןופ ענייא

 ,לטעטש ןופ ןטלַאטשעג עשירַאטעלָארּפ עטסנעש יד ןופ רענייא

 -ַאבעלַאב רעשיליכשמ-בלַאה ,טנגוי רעטמיטשעג-שיטסינויצ רעד ייב ךיוא

 יד ייב ביוא רעבָא .רעכיב עשיערבעה לָאצ עסיוועג ַא ןעוועג זיא טלעװ רעשיט

 ײד ייב סע טגעלפ ,ןפוא ןטריזילַארטנעצ ַא ףיוא ןרָאװעג טריפעג סע זיא עטשרע

 .רעכיב ןופ יילסיוא רעקילעפוצ ַא ןייז עטצעל

 רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ גנוגעווַאב-טייהיירפ רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב רעד

 ,קעטָאילביב רעקיזָאד רעד וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה 1905 רָאי ןיא עיצולָאװער

 ןבָאה ןרושָארב ןוא רעכיב יד .טרירגימע ןבָאה רעוט יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 .ייז רַאפ סערעטניא ןָא ,טכיזפיוא ןָא רעטרע ענעדישרַאפ ןיא טרעגלַאװעג ךיז

 -גוא רעד ןופ גנורירװַאטסער יד ןביוהעגנָא קירוצ ךיז טָאה 1912 רָאי ןיא

 -ָאילביב ךיוא ןוא רָאטַאזינַאגרָא ,רָאטַאיציניא ריא .קעטָאילביב רענעגנַאגעגרעט

 ןטרָאד ןוא שזדָאל ןיא טעברַאעג טָאה רע .שטיווָאטַאלפ םייח ןעוועג זיא רַאקעט

 םיהַא קידנעמוק .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנירַא רע זיא

 ןופ לביטש-רעטניה סָאד ."קעטָאילביב-ענעשעק, עמייהעג ַא טעדנירגעג רע טָאה

 רַאפ טקנוּפפערט רעד ןרָאװעג זיא (רעטסוש רעד) שטיוװָאטַאלפ סחנּפ ,רעטָאפ ןייז
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 -רוטלוק ןעמייהעג ןקיזָאד םעד וצ טירטוצ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,הלוגס-ידיחי יד

 קיטכיזרָאפ רעייז טָאה רע .עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא קעטָאילביב יד .לקניוו

 ןוא ןרושָארב ענעבילברַאפ יד רעזייה יד רעביא ןּבילקעגפיונוצ ךעלטנירג ןוא

 טימ טצנַאגרעד סָאד טָאה רע ,קעטָאילביב רענעגנַאגעגרעטנוא רעד ןופ רעכיב

 .שזדָאל ןופ רעכיב עטכַארבעג

 טקעמשעג טָאה סע ,עשילאקיזיר ַא שממ ןזעוועג זיא טעברַא עקיזָאד יד

 רָארעט ןשירַאצ ןדליוו םעד ןורכז ןיא טַאהעג טוג ךָאנ טָאה םלוע רעד .ריביס טימ

 *ןטנעמאנָאבא; ענייז עקאט טגעלפ םייח ."רָאי ןטפניפ, םענעלאפעגכרוד םעד ךָאנ

 רעד ןופ טניירפ ןענעז ייז זא ,טסוװעג טָאה רע סָאװ ,עקינעי ןשיװצ ןעלמַאז

 רעטרעטשעצ רעד ןופ רעקיטַאּפמיס ענעזעוועג ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידִיי

 -פיוא קירוצ ןבייהוצנָא ידכ ,טצונעגסיוא קעטָאילביב יד טָאה רע .עיצאזינאגרָא

 -נָא 1913--1912 ןרָאי יד ןיא ןאד טָאה סָאװ ,עיצאזינאגרָא עשידנוב יד ןעיובוצ

 טכוזעג "רענעייל, יד ןשיוװצ טָאה םייח .דנַאלסור ץנַאג ןיא ךיז וצ ןעמוק ןביוהעג

 ןגױצעגנײרַא ןַאד רע טָאה טעברַא רעד ןיא .עיצאזינַאגרָא רעד רַאפ ןטַאדידנַאק

 קורַאלקש לדנעמ ,(סהנוממ עשטיא הילא םייח) ןיקסווָאקדוי םייח ערעדנַא ןשיווצ

 יקסווָארגנעװ עפלָאװ ,(סמיריימ לארשי) יקסנַאשזָאר לארשי ,(רעדיינש רעד)

 .ערעדנַא ןוא (סעבא-לסָאי) יקסוועלעשזוי רעזייל ,(סרעדיינש םעד עבייל)

 רעד ןופ טעברַא יד טלעטשעגּפָא הליחתכל טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 טאהעג טָאה סָאװ ,עיצאזינאגרָא עכעלטפַאשלעזעג שיטקַאפ ,קעטָאילביב רעקיזָאד

 .קעטָאילביב ַא םתס יװ סעיצַאריּפסַא ערעטיירב

 -ַאב ערעווש יד ןיא ,עיצַאּפוקֶָא רעשטייד רעטשרע רעד רעטנוא ,רעטעּפש

 -עט ןייז טלעטשעגּפָא טשינ םייח טָאה ,טעברא-סגנאווצ ןוא רעגנוה ןופ ןעגנוגניד

 סָאװ ,רעכיב יד טימ טרעגנירגראפ ןבעל רעוװש ריא טָאה טנגוי יד ;טיײקטיט

 ,ןסיוו ןופ רצוא ןַא שממ ןעוועג ייז ןופ בור ןרַאפ זיא

 ןענַארט עשיכרַאנָאמ יד ןעוו ,1920--1918 ןופ ןרָאי-סגנַאגרעביא יד ןיא

 -כַאמ,, יד ךיז ןבָאה טנגעג רעזדנוא ןיא ןעוו ,ןלַאפעג ןענעז ברעמ ןוא חרזמ ןיא

 רענעפורעג ױזַא רעד ןעמוקעגפיוא ןעטיב ןיא זיא ןטיבעג ןעמישזער ןוא ןט

 ."ןייארַאפ-רעטעברַא רעשיאייטרַאּפמוא רעשידִיי;

 ןופ רעריפנָא יד .שיאיײטרַאּפמוא תמאב ןייארַאפ רעקיזָאד רעד זיא ןזעוועג

 סױרַא סָאװ רָאנ המחלמ רעד רַאפ טרַאה ןענעז סָאװ ,עכעלטנגוי עּפורג ַא ,ןייארַאפ

 -יא רעשַיײטרַאּפ רעכלעוו וצ טסוװעג טשינ ךָאנ ןבָאה ןוא הבישי ןוא רדח ןופ

 ןיוש ,עטשרע יד ןלעטשפיוא ןעמונעג םאזניימעג ןבָאה ,ןּפעלקוצוצ ךיז עיגָאלָאעד

 סָאװ ,ןרושָארב ןוא רעכיב יד ןזעוועג דוסי רעד זיא רעדיוו .קעטָאילביב ,ענעפָא

 .עיצאּפוקָא רעשטייד ןוא 1912 ,1902 ןרָאי יד ןופ סוחי רעייז ןגיוצעג ןבָאה

 -ראק; -- יקסנאלוב עקנהילא :טרעהעג ןבָאה ןרָאטַאיציניא עּפורג רעד וצ

 ;ןעגנומיטש עשיטסינויצ-ילעוּפ טימ -- .ק .י ;טמיטשעג שיטסינומָאק ,"עלעפָאט

 המלש ;שטיװָאנַארַאב ןיא *דנוב , ןופ רעוט רעקידרעטעּפש רעד ,ןייטשפירּפ ענַאס

 ,שטיוָאמַארבַא לדָאד ,(סערייא-סָאנעוב ןיא טנייה) ןיטסוק לדוי .,יקסווָאקדוי

 .ערעדנַא ןוא קורַאילקש לסוז ,ןידלָאג דוד ,(סהשמ-םהרבא) יקסווָאקדוי ןרהא
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 זיא קעטָאילביב ןייז ןוא "ןיירַאפ, םעד ןופ הריד (עמייהעג ךָאנ) עטשרע יד

 -נעטניא רעבָא ,עליטש יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןטרָאד .קינײלָא הכרב ייב ןזעוועג

 -טנפע רעד ןיא ,טנעמָאמ ןקיסַאּפ ַא ןיא ,ןעמוקוצסורַא ידכ .,ןעגנוטיירגוצ עוויס

 רעד רָאג ןיא ןעגנוגעווַאב-טייהיירפ יד ןופ גיז םעד ןופ תועידי יד .טייקכעל

 זיא קעטָאילביב יד ןענעפע סָאד ןוא םלוע ןכעלטנגוי םעד ןגיוצעגוצ טָאה טלעוו

 ריא ,עיצולָאװער רעקיזָאד רעד ןופ לייט א יװ ןרָאװעג טכַארטַאב לטעטש ןיא

 : .טרָא ןפיוא ָאד גנוכעלקריוורַאפ ןוא גנוקריווסיוא

 ןיא ןיוש ,*טעטימָאק-רעטעברַא ןשיאײטרַאּפמוא , םעד ןופ טעטיראלוּפָאּפ יד

 ןגעלפ ןטכַאמ יד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא .ןסקַאװעג קראטש זיא ,טייקלאגעלמוא ןייז

 ןזעוועג ןייארַאפ רעד זיא חטש-רקפה א ןזעוװעג זיא ןעטיב ןוא ןשיוט טּפָא ךיז

 יד .גנורעקלעפַאב רעד ןֹופ ץוש יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה סָאװ רעקינעי רעד

 ךרוד ןרָאװעג ןפאשעג זיא טלעטשעגנייא ןַאד ךיז טָאה סָאװ ץושבלעז עמייהעג

 ַא ןייז לָאז רע ןעמוק ןעמ טגעלפ "ןייאראפ, םוצ ."ןייארַאפ, םעד ןופ רעוט יד

 .ןטײהנגעלעגנָא-החּפשמ ןיא ,םינינע-השורי ןיא ,םיכוסכיס-טלעג ןיא ררוב

 רעד זיא ,1919 רַאונַאי ןיא ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 ןייז ,לַאקָאל ןעמעוװקַאב ןסיורג ַא ןיא ,סַאג רעיירפ רעד ףיוא סױרַא "ןייארַאפ,

 ןשיאיײטרַאּפמוא; ןופ תושר ןיא ןבעגעגרעביא שטיווָאטאלפ םייח טָאה קעטָאילביב

 טרעװ קעטָאילביב יד ,טריזילַאגעל טרעוו ןייארַאפ רעד ,?ןײארַאפ-רעטעברַא

 -וק סע ּוװ ,לַאז-ןעייל ַא טנפעעג טרעוו סע .תוינק ןוא תונתמ טימ טרעסערגרַאפ

 -רַאּפמוא ןַא ןגָארטעג טָאה טייקיטעט עצנַאג יד .ןעגנוזעלרָאפ עטפָא רָאפ ןעמ

 -רעטעברא עקידנקריוו טלָאמעד יד ןופ ןעמַאר יד ןיא רעבָא ,רעטקַארַאכ ןשיאייט

 .סעיגָאלָאעדיא

 ענעדישרַאפ טימ לופ ,לטיּפַאק רעקידרעטייוו ַא זיא 1927--1920 ןרָאי יד

 ,קעטָאילביב רעד ןופ םילוגליג

 יד טרידיווקיל ןקַאילָאּפ יד ןופ ןעמוקניירַא סָאד .ןטכַאמ יד ךיז ןטייב סע

 ןָא ןבייה רעכיב יד ןוא ןסָאלשעג טרעוװ קעטָאילביב יד ."ןייארַאפ, ןופ טעברַא

 הקמלש ייב ייז ןענעז טָא .רבח וצ רבח ןופ ,בוטש וצ בוטש ןופ ןרעדנַאװ וצ

 ןרעדנַאו ןוא ןבָארגעגסיױא רעדיוו .ןרעוו ןבָארגרַאפ ייז ןזומ טָא ןוא ןיקסווָאקדוי

 "ווָאקדוי ןועמש ייב *גרַאב ןפיוא; ךיז ןעניפעג לייט .טרָא ןטייווצ ַא ןיא רעביא

 ןיא ןשטיווָאטאלפ לטָאמ ייב ייז ןענעז טָא ;ןיקסווָאקטיד עווּור ייב לייט ןוא ןיקס

 .ןבָארגאב רעכיב יד ןעמ זומ רעדיוו ןוא לביטשרעטניה םעד

 דנוב-טנגוי רעד ןעטיב ןיא ךיז טעדנירג טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמ ןיא

 ןעמוק ןטרָאד ןופ ;שטיוװָאנאראב זיא עיצאזינאגרָא עטסטנעָאנ יד ."טפנוקוצ,

 יד טריזינאגרָא (לאגעלמוא לָאמאכָאנ) רעדיו טרעוו סע .סעיצקורטסניא ,םירבח

 ָאִד .לביטש ןיא (סבייל-רעזייל) ןעלעווייפ ייב זיא החונמ-םוקמ ריא ,קעטָאילביב

 םעיינ ַא ךרוד טייג סָאװ ,ןסיוו ןוא רוטלוק ןופ רצוא רעסיורג רעד ןטלאהאב טגיל

 ,עכעלטנגוי יד תישאר ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענעז עיצאזינַאגרָא רעד ןיא .,לוגליג

 "עז טנייה ןוא גנוגעווַאב רעד וצ טרעהעג ןבָאה רעטסעווש ןוא רעדירב סנעמעוו

 -- שטיווָאטאלפ לטָאמ ,רעדורב סמייח .עיצַארגימע ףיוא ּוו-ץעגרע ייז ןענ
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 ןוא לרעב ,סהשמ-םהרבא עקנועמש ,(יקסווָאבלאק) "עלעדיפ,, דוד ,*טָאקנקיס;

 -ָאקנימ) סרעדינש םעד השמ לשרעה ןוא ריאמ ,(יקסווָאקדוי) סהילדג לשרעג

 -רעד רעד ,רעטסטלע רעד זיא סָאװ ,לדָאד ךיז טייטשראפ ןוא עלעווייפ ,(שטיוו

 .דצה-ןמ טייטש רע םגה ,רעזייוונָא ןוא גיהנמ רעד ,רעטסנרַאפ

 -ראּפמוא ,, ןופ טעברַא יד תונורכז יד ןיא ןזעוועג שירפ ךָאנ ןענעז לייט ייב

 יד ןופ תונורכז יד טימ טרעטסייגאב ןזעוועג ןענעז ערעדנא .,"ןייארַאפ ןשיאייט

 יד רעדָא ערעטלע יד ןופ קידנלייצרעד טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןרָאי-םערוטש

 -נָא יד ??טסילַאיצָאס ןשידִיי ַא ןופ תונורכז,; סעשטיוועלאכימ .ב ןיא עטנעיילעג

 1928 רָאי ןיא ןעטיב ןיא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי ןופ עפורג ַא

 עשרַאװ ןופ "רעקעוו-טנגוי; רעד ןוא ןראלוקריצ יד ,שטיווענאראב ןופ ןעגנוזייוו

 טָאה ,רעמייהעג רעד ,קעטָאילביב רעד םורַא ןוא ,טרעטסײגַאב ,ןפלָאהעגוצ ןבָאה

 .טנגוי עשיטסילַאעדיא ןוא ענעסָאלשעג ,עטסעפ רָאג ַא ןפַאשַאב ךיז

 יד .עיצאריּפסנָאק ןופ םיללכ עלַא טיהעגּפָא ןעמ טָאה טעברַא רעד ייב

 רָאנ ןזעוועג ןענעז רעכיב יד ּוװ טרָא םעד ןיא ןעמוקרָאפ טשינ ןגעלפ "ןזיירק.

 יד ןיא רעדָא געט-םיתבש יד ןיא דלאוו רעדָא דלעפ ןיא .רעטרע ערעדנַא ןיא

 -רעטניה עליטש ןיא ,םינינב עטקידנערַאפ-בלַאה ןיא געטנכָאװ יד ןופ ןטכַאנייב

 הקשמ ןופ יורפ יד רעטעּפש -- קינמַארק) סעשטרעב עלהרש ייב --- ךעלביטש

 .גרַאב ןפיוא רעדָא ,לכייט ןרעטניה ּוווצעגרע ,(סהילדג

 רעד ןופ עיצאזינַאגרָא יד .קעטָאילביב רעד ןיא סיזירק ַא טמוק רעדיוו

 טכיש ןרעגנִיי ַא ןופ ןיוש ,רעדילגטימ עיינ .ןסקאוועצ תמא ךיז טָאה "טפנוקוצ;
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 זיא "טָאקנקיס, .זיירק רעקידנריפנָא רעד טרירגימע סע רעבָא .ןיירַא ןעמוק

 .לסיבא רעירפ עזָאר עטרבח רעד טימ ןעמאזוצ דנַאלסור ןייק לַאגעלמוא קעװַא
 ,סהילדג לשרעג ןוא לרעב רעדירב עדייב עניטנעגרַא ןייק קעװַא ןענעז םעד ךָאנ

 ןטוג ַא טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ ןבָאה ייז תמא .עלעווייפ ,סהשמ-םהרבא עקנועמש

 קעטָאילביב רעד ראפ "הריד, ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא סע רעבָא ,סקּוװכָאנ

 -ינאגרָא רענעטיב יד סָאװ טקוקעג טשינ .ןסקאוועגסיוא ןייפ רָאג ןיוש זיא סָאװ

 -רעטעברַא ךעלסילשסיוא ןופ ןענַאטשַאב זיא "טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןופ עיצאז

 ףערטנעמַאזוצ ַא
 םעד ןופ

 טעטימָאק-"טפנוקוצ,
 -רָאפ טימ ןעטיב ןיא

 :םינָאלס ןופ רעייטש
 לדנעמ ,עפַאי לסָאי !

 ריאמ ןוא ןיפלאוו
 -- ?רעצרַאוזע, רעד

 זעטיווָארָאטנַאק

 ידכ ,"ןעגנולעטשרָאפ, ןוא ןעגנורעײטשַאב ךרוד ןעלטימ ןפַאשעג ייז ןבָאה טנגוי

 סע ןעוו לָאמ סעדעי .קעטָאילביב (רעלאגעלמוא) רעד ראפ רעכיב עיינ ןפיוקוצנייא

 ןופ המישר ַא ןקישטימ םיא טימ ןעמ טגעלפ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפ ץעמע טגעלפ

 טריפעגסיוא תוחילש עקיזָאד יד טָאה בורל .ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ רעכיב יד

 -נעגרַא ןייק קעװַא 1924 ןיא זיא סָאװ ,ןטנַארגימע עּפורג עטצעל יד ךיוא ,לדָאד

 רָאג ַא טפיוקעגנייא *עגיל-רוטלוק, ןוא *טלעוו יד; ןגַאלרַאפ יד ןיא טָאה ,עניט

 יז טגעלפ ןעמ .ןדנובעג ןזעוועג ןענעז רעכיב יד .רעכיב עיינ לָאצ עקידנטיײדַאב

 -נייא ,ענייפ ןעמוקַאב ןטרָאד ןופ ןוא םינָאלס ןוא שטיוװָאנַארַאב ןייק ןריפקעווַא

 -לוק ןקיטרָא ןעמייהעג םעד ןרעכיײרַאב וצ ןרַאילּפמעזקע ,טנווייל ןיא ענעדנובעג

 ,לַאװק-רוט

 טימ ןעוועג זיא ,דנובנייא-טנווייל ןסייוו ןפיוא ,ךוב ןדעי ןופ סנקור יד ףיוא

 עקיטייז רַאפ ".ב .א .יי .א; :תויתוא 4 ןופ רפיש רענדָאמ א טקורדעגּפָא ץראווש
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 -ָאילביב:רעטעברַא עשידִיי עשיאיײטרַאּפמוא , טניימ סָאד זַא ,ןסייהעג סע טָאה

 -רַא רעשידִיי רענײמעגלַא, :טשטייטרַאפ סע רעריפנָא יד ןבָאה ךיז ייב --- "קעט

 ."דנוב-רעטעב
 ירַא ןיהוװ .קעטָאילביב רעד רעביא ןכייצ-עגארפ ַא רעדיוו טגנעה טָא ןוא !

 ןטסטלע םעד ,יקסווָאקטיד עווּור ףיוא לרוג רעד טלַאפ סע .רצוא םעד ןריפרעב

 בוטש ןיא םיא וצ ,עיצאזינאגרָא רעד ןופ ויטקַא םענעבילבעגרעביא םעד ןופ

 -סיס ,עליטש יד טריפעג רעטייוו טרעוו ןטרָאד ןופ ,רעכיב יד רעבירַא ןרעדנַאװ

 ,קעטָאיליביב רעד ןופ טעברַא עשיטאמעט

 לָאז סע רע ָאטשינ .רעטילימ ןיא קעװַא טייג עווּור --- לושכימ ַא רעדיוו

 טציא ןוא .טעברַא-קעטָאילביב יד ןייז ךישממ לָאז סע רעװ .רעכיב יד ןעמענ

 -ָארב ןוא רעכיב ךעלטסעק רָאְּפ ַא סעּפע ןגעוו טשינ ןיוש סָאד ךיז טלדנַאה

 .רעכיב טנזיוט בורק ןופ רצוא ןַא ןיוש זיא סע -- סעקרוש

 -- עכעלטנגוי רעקילדנעצ עיינ ,ןסקאוועגסיוא רעבָא זיא עיצאזינַאגרָא יד

 גרָאז ןוא טעברא עקיצנייא יד ןוא "טפנוקוצ, רעד וצ ןרעהעג -- ךעלדיימ ךיוא

 עיצאזינאגרָא עטפאהרעטסומ ַא טלעטשעגנייא טרעוו סע .קעטָאילביב יד טרעוו

 ןזיירק עלַא ןופ ,יז טָאה רענעייל טרעדנוה זיב .קעטָאילביב רעד ייב ןרושזיד ןוא

 ,רעכיב יד טמענ ןעמ ןענאוו ןופ ,ןעמעוו ןופ טשינ טסייוו רענייק ןוא לטעטש ןופ

 -ּפָא בוטש וצ בוטש ןופ ןייג טגעלפ "ןראקעטָאילביב, יד .ייז טגרָאזַאב סע רעוו

 ייז רעכיב ערעדנַא ַארַאפ סָאװ ,"ןטנעמַאנָאבַא; יד ןגערפסיוא ,רעכיב יד ןעמענ

 .ןגרָאזַאב ךעלטקניּפ סע ןוא ןעגנַאלרַאפ

 רעדָא "למייב-ענראב, ןרעטנוא ,לקירב סשטאברָאג ףיוא "ןזיירק, יד ףיוא

 -רַא ריא ןגעוו ,קעטָאילביב רעד ןגעוו ןטכירַאב ןעמ טגעלפ שרעדנא ּוווצעגרע

 .ןעמוקעגוצ ןענעז סע סָאװ ןסעיינ יד ןגעוו ,טעב

 יד ןריזילַאגעל זומ ןעמ :ןסָאלשַאב ןוא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה לָאמ ןייא זיב

 סולשַאב רעד .ךלהמ ַא ןעוועג רעבָא זיא ןריזילַאער ןזיב סולשַאב ןופ .קעטָאילביב

 ."עגיל-רוטלוק, רעד ןופ גנוליײטּפָא ןַא ןעטיב ןיא טנפע ןעמ זַא ,ןעוועג זיא

 ןיא ןעוועג זיא סע עלארטנעצ סנעמעוו ,"עגיל-רוטלוק, טפאשלעזעג יד

 ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא ןעגנולײטּפָא טנפעעג טָאה ןוא עשראוו

 סעיצאזינַאגרָא עשידנוב יד ."דנוב; ןֹופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעוועג זיא ,ןליױּפ

 עשידנוב יװ לייוו ,טעברַא רעייז רַאפ סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד טצונעגסיוא ןבָאה

 ױזַא יד ןיא רקיעב ,טייקיטעט ַא ןריפ וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סעיצאזינאגרָא

 .ןלױּפ ןופ ןטיבעג-חרזמ יד ,"ןסערק; ענעפורעג

 רעקידרעטייו ַא ףיוא ןסיױטשעגנָא טנגוי רענעטיב יד ךיז טָאה ָאד ןוא

 םעד ןיא ןעמ טָאה "עגיל-רוטלוק, רעד ןופ גנוליײטּפָא ןַא ןענעפע וצ ידכ .העינמ

 טניימ סָאד ,רעדילגטימ עקירעילופ 10 םומינימ ןבָאה טפרַאדעג טרָא םענעבעגעג

 ,ןאמ קיצפופ זיב טַאהעג ןאד ןיוש טָאה עיצאזינַאגרָא יד .רָאי 21 ןופ ערעטלע

 .טשינ סָאד -- עקירָאי 21 ןינמ א רעבָא

 טפאשרענעייל רעד ןשיווצ .ןינמ ןקיזָאד םעד ךָאנ געיעג ַא קעװַא זיא סע

 -נײרַא טנעקעג ןעמ טָאה ןעמעלַא טשינ רעבָא ,ןשטנעמ ערעטלע טַאהעג רימ ןבָאה

 -עג טשינ ךיוא טלָאװ רענייק רקיע רעד ןוא קילדנעצ ןטשרע םעד ןיא ןעמענ
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 ָאי קילדנעצ ןטשרע םעד רעבָא ןבָאה רימ .*עלָאמַארק, רעד ןיא ןייגניײרַא טלָאװ

 אנכש ,(סעבא-לסָאי) יקסוועלעשזוי רעזייל ,שטיװָאמַארבַא לדָאד .טּפַאלקעגפיונוצ

 -נרעב .וו .מ ,(סרעוואטסאז לסָאי) ץענזוק לאומש .,יקסווָאקטיד עווּור ,יקסווָארגנעוװ

 "ךוי םייח ןוא יקסוװָאכודרָאמ ןויצ-ןב ,שטיווָאקנימ ריאמ ,דניקרַאמ לשרעה ,ןייטש

 ,(סהילא םייח) יקסווָאק

 רעד ייב טרירוגיפ טָאה רע רעבָא ,ףרָאד ןיא טניווװעג טָאה סהילא םייח

 טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקכעלטקניּפ לפיוו טימ ןוא "רעציזרָאפ, רעד יװ טכַאמ

 -ךָאװ טָאה רע ןעוו ,טגעלפ רע .טריפעגסיוא סעיצקנופ עלעמרָאפ ענייז טָאה רע

 "טפעשעג/; ןייז רַאפ הרוחס ןעמענ ידכ טָאטש ןיא טּפאכעגּפָארַא ךיז ךעלטנכעוו

 ןוא "עגיל-רוטלוקא רעד ןופ ןריּפַאּפ יד ןביירשרעטנוא טּפַאכעגניירַא ןיוש ךיז

 .ןענעייל םוצ רעכיב ךיז רַאפ ןעמענ סגעוונייארַאפ

 -ָאילביב יד ."עגיל-רוטלוק, יד ןרָאװעג טנפעעג ךעלדנע זיא 1926 רָאי ןיא

 1927 רָאי ןיא ןעטיב ןיא ?עגיל-רוטלוק, רעד ןופ גולפסיוא ןַא

 ,ל ,י} ןעמָאנ ריא ןעמוקַאב טָאה ןעמונעגרעביא טָאה טפַאשלעזעג יד סָאװ קעט

 ."קעטָאילביב ץרּפ
 ,םטיר ןקידלדורּפש ,םעיינ ַא רָאג טימ טעברַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 -עג סע טָאה ןעמ יװ רעדָא ,תוריד יד ןטיבעג ןעמ טָאה רָאי רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא

 .עטשרע יד ןרָאװעג ןענעז גנע ."ןלַאקָאל, יד ןושל ןשימייה רעזדנוא ףיוא ןפור

 עקמיס רעטכָאט סנעמעוו בגא) ןייטשנרעב עּפיצ ייב לביטש-רעטניה םעד ןופ

 -מוא ,יורפ סיקסווָאקטיד עווור רעטעּפש ,ןיראטערקעס עטשרע יד ןעוועג זיא

 רעד ןיא רעבירַא ןעמ זיא (ןיז ייווצ טימ ןעמאזוצ עקנאזיטרַאּפ רעד ןיא ןעמוקעג

 ריאמ-בקעי ןופ זה םעיינ םעד ןיא םעד ךָאנ ,רערדיס היח-עשעּפ ןופ רעיומ
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 עקייח ןופ בוטש רעקידתובחר רעסיורג רעד ןיא רעטייוו ,קרַאמ ןפיוא יקסווָאקדוי

 רעינ א ןעמוקעגוצ ךיוא זיא סע .ערעדנא ןוא ,רעטומ סַאזָאר ,שטיװָאנַאזַאכ

 .רעדניק רעשיטסילַאיצָאס) עיצַאזינַאגרָארעדניק ַא -- "פיקס; ַא -- זיירק

 | ,(?דנַאברַאפ

 -עג טָאה ןעמ ּוװ ,תוריד וצ רעבירַא ןעמ זיא *ןלַאקָאל, עקידרעמיצנייא ןופ

 רעד ןופ טייקיטעט רענעסקַאוװעגסױא רעד וצ עטסַאּפעגוצ ,ןרעמיצ עכעלטע טָאה

 -לוק רעטגייוצעצ א ןופ רעטסומ א ןעוועג זיא טפַאשלעזעג יד ."עגיל-רוטלוק,

 א ןעוועג ךָאנ זיא ץרּפ .ל .י ןופ נ"א קעטָאילביב רעד רעסיוא .עיצאזינַאגרָא-רוט

 -יטַאמַארד ַא .טלעוו רעד רָאג ןופ ןעגנוטייצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,לַאז-ןעייל

 -עפערעד רעלאגעל ריא ךָאנ ,בורקב רָאג טָאה קעטָאילביב יד .רָאכ ַא ,זיירק רעש

 .150 זיב ןעגנַאגרעד זיא רענעייל לָאצ יד .רעכיב 1,200 זיב טלייצעג ןיוש ,גנונ

 -עג ןרָאטקעל ךיוא ןוא םירבח עקיטרָא ןופ ןטארעפער ,ןגולפסיוא עטּפָא

 -רָאפ ,(ןירעּפלַאה לאיחי ר"ד םעד וליפא לָאמ ןייא) דמערפ רעד ןופ עטכַארב

 -רעד ןבָאה ,דמערפ רעד ןופ ענעמוקעג ןוא ןרָאטַאמַא ענעגייא ןופ ןעגנולעטש

 רעד ןופ טניירפ ןוא רעדילגטימ ןופ זיירק רעד .טייקיטעט עקיטכערּפ יד טצנַאג

 עיצוטיטסניא רעד ןופ ןרעק רעד םגה .200 זיב ןעגנאגרעד זיא ?עגיל-רוטלוק,

 עטסערג יד ןרָאװעג ןטלאהעגנייא זיא ןטסיטפנוקוצ ןוא ןטסידנוב ןעוועג ןענעז

 רעד ןופ ןסָאנעג טָאה עיצוטיטסניא יד .טײקיטײזלַא ןוא טײקשיאיײטרַאּפמוא

 ,עיטַאּפמיס רענײמעגלַא

 רעד ןופ דָאירעּפ-ץנַאלג רעקיזָאד רעד ןטלאהעג ךיז טָאה רָאי עכעלטע םיוק

 ףיוא טרעה סע ,ןסָאלשעג "עגיל-רוטלוקק יד טרעוו 1920 רָאי ןיא .עיצוטיטסניא

 -ָאד רעד ןופ תוביס יד .קעטָאילביב-ץרּפ .ל .י רעד ןופ גנורינָאיצקנופ ענעפָא יד

 לייט רעטסערג רעד .לטעטש ןיא בצמ רעד ןעוועג ןענעז עייצאדיווקיל רעקיז

 -עגּפָא ךיז טָאה סע ,זָאלסטעברַא ןעוועג זיא ,טנגוי-רעטעברַא ,רעדילגטימ יד ןופ

 -ערג ַא .עיצַאטַאולּפסקע-ץלַאה יד -- לטעטש ןיא הנויח ןופ רוקמ רעד טלעטש

 ,רעטילימ ןיא קעװַא ןענעז םירבח עוויטקַא לייט ַא ,טרירגימע טָאה עּפורג ערעס

 -עג זיא סע ןוא טלעג-הריד ףיוא ןעמענ וצ ןענאוו ןופ ָאטשינ ,ןטייקירעווש-טלעג

 ...תוריד עטאווירּפ ןיא ןטעברַא ןבייהנָא -- סולשַאב רעד ןעמוק

 למהרבא רבח םֹוצ ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא סעפאש ןיא ןענעז רעכיב יד

 -וצ; דנוב-טנגוי ןופ רעציזרָאפ רעד ןַאד ,(סאנכש-רעטלַא הרש-היח) יקסווָאקטיד

 עקייש רעירפ ,ןיז סנעמעוו ,קישטשאמאז החּפשמ רעד וצ לייט ַא ןוא "טפנוק

 -ביב רעד ןופ ןטעברַא עלא ןיא וויטקַא רָאג ןעוועג ןענעז ,לאומש רעטעּפש ןוא

 .קעטָאיל

 סע רעבָא םעטסיס ןטלא ןפיוא "רעכיב ןשיוט/, טווורּפעג רעטייוו טָאה ןעמ

 ןעמוקעגפיוא זיא לטעטש ןיא זא טרפב ,קירוצ ןרָאי טימ יו ןעגנאגעג טשינ זיא

 .קעטָאילביב-רענערב .ח .י יד ,קעטָאילביב עטייווצ ַא

 -רָאפ ייר א ןעוועג ןרָאי-המחלמ-ראפ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןענעז סע

 "םזיטָאירטאּפ  רעלאקָאל רעד רעבָא ,ןקעטָאילביב עדייב ןקינייארַאפ וצ ןגַאלש

 ,"טיײקנסָאלשעג , ריא ןיא וליפַא ,טַאהעג טָאה סָאװ ,קעטָאילביב-ץרּפ .ל .י רעד ןופ

 "ןסיגניירַאק ךיז טזָאלרעד טשינ טָאה ,ענעפָא עקידנריטסיזקע יד יו רעכיב רעמ



 173 ןעטיב סקנ39

 רעד ןופ ןטסאיזוטנע עּפורג יד טָאה רעדיוו .קעטָאילביב רעקיזָאד רעד ןיא םתס

 ףיוא סױרַא רעדיוװ טעװ ןעמ זַא ,טּפָאהעג ץלַא ךָאנ קעטָאילביב "רעטכַאמרַאפ,

 ."עיצַאדיװקיל, ןימ ַאזַא טלָאװעג טשינ ןוא ךאלפרעביוא רעד

 ןכָאנ זיא ןעטיב ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס זיב טרעיודעג טָאה בצמ ָא-רעד

 1928 רָאי ןיא "טפנוקוצ, ןופ זיירק ַא

 -ןטעיווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןלױּפ ףיוא ןשטייד יד ןופ לַאפרעביא

 .(1939 רעבמעטּפעס 19) טכַאמ

 עקיזָאד יד דָארג סָאװ ,עיצאוטיס עשימָאקיגארט ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע

 -םיוא ןרענָאיצולָאװער םעניא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ קעטָאילביב-רעטעברַא

 -רעטעברַא רעד ךרוד ןרָאװעג טיהעגּפָא עביל טימ ןוא םזירַאצ םעד ןגעק זיורב

 -עג טָאה ןעמ .עיצַאוטיס רעמעװקַאב טשינ רעייז א ןיא ןענופעג ךיז טָאה ,טנגוי

 ךיז טָאה ןעמ .רעכיב לייט ַא "ןקיטייזַאב, קעטָאילביב רעקיזָאד רעד ןופ טזומ

 -רָאפ טנעקעג טלָאװ סע סָאװ "סנכערברַאפ; ןופ ןזייװַאב ןופ *ןעיײרפַאב, טזומעג

 ןוא רעדנירג עריא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םירבח ענעי ןופ לייט א ןרעוװ ןפרָאװעג

 .רעריפטרָאוװ עכעלטרָאװטנַארַאפ

 :עגַאל עזָאירוק עקידרעטייוו יד ערעדנא ןשיווצ טלייצרעד לדָאד רבח

 -היח ,סרעזדנוא רעביאנגעק ךיז טניפעג זיוה סהרש-היח למהרבא*-. |
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 טעב ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא 8 ךס ַא רימ וצ ןיירַא טמוק הרש

 ייווצ יד ןיא ךיז טניפעג סע סָאװ ,קילגמוא סָאד לָאז ןעמ זַא ,רימ ייב ךיז יז

 ".,בוטש ריא ןופ ןקיטייזַאב סעפַאש

 טכיל ליפיוזַא ןבָאה סָאװ ןרושָארב יד ,רעכיב יד ןעוועג ןענעז "קילגמוא, סָאד

 .יעכעלטנגוי עשידִיי רעטרעדנוה ןופ תוחומ יד ןיא טכַארבעגניײרַא

 ,ןקישטשַאמַאז ןופ ןעמוקעג ןעמ זיא תונעט עקיבלעז יד טימ

 ןבָאה סָאװ םירבח עּפורג ַא ."קילגמוא, ןופ רוטּפ ןעמ טרעװ ךעלדנע ןוא

 יד ןשיוורַאפ רעכיב יד ןפאשוצנייא ידכ ןבילקעג ןשָארג וצ ןשָארג רעקילדנעצרָאי

 -ערברַאפ .רעכיב ןענערברַאפ ןוא ןציז ייז ..."סנכערברַאפ, ערעייז ןופ *ןרוּפש;

 ןעמ סָאװ ןקעדפיוא טשינ ןוא ןסיוורעד טשינ ךיז לָאז רענייק םייהעג סע ןענ

 עשיטסילַאיצָאס ןופ רעכיב יד ןעייג רעייפ ןטשרע ןפיוא .ןשיוורַאפ ָאד טווּורּפ

 -וװָאסָאק ,םעדעמ :רעריפ עשידנוב יד ןופ רעטייוו ,רעוַאב ָאטָא ,יקסטוַאק :םירבחמ

 ...קאווטיל ,שטיװעלַאכימ ,יקס

 :לדָאד רבח םעד ןריטיצ רעדיוװ רימ ןלעוװ ָאד ןוא

 ַא .טצייהעג ןענעז סנוויוא יד ,טייצ-רעטניוו ןעוועג ןיוש זיא סָאד..;

 לטעטש ןיא ןשטנעמ יד ןופ םענייק זיא סע .סנעמיוק יד ןופ ךיז טיצ ךיור

 ךיור םעד טימ ןטפול רעד ןיא ןענעז טנװָא ןדעי זא ,ןלאפעגנייא טשינ

 .רעכיב רעקילדנעצ ןרָאװעג ןגָארטעגקעװַא סנעמיוק יד ןופ

 ןוווא םעד ןיא -- ךיא .ןוויוא ןייז ןיא טנערבעג ייז טָאה למהרבא

 ךָאנ .סעמַאמ ערעזדנוא זיולב טסּוװעג ןבָאה דוס םעד .בוטש רעזדנוא ןופ

 -נוא ןבָאה (טרעדנוה עכעלטע) רעכיב לייט ןסיורג ַא רעייז ןופ הפרש רעד

 ,יאנג םוצ ןייז טשינ רימ לָאז ןוא טמעטָאעגּפָא יירפ סעמַאמ עדייב ערעזד

 ףיוא ןבָאה ,למהרבא ןוא ךיא ,עדייב רימ ךיוא זַא ,ןייז הדומ ךיז לעװ ךיא

 ,םעטָא םעד ןגױצעגּפָא עלייוו ַא

 רַאפ בָאה ךיא קרעװ סנעמעוו ,רעטסייג עלַא יד ןייז לחומ רימ ןלָאז |

 .קידלוש טשינ ןיב ךיא .טנערב

 רעזדנוא ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז סָאװ רעכיב "ערשכ, לייט םעד

 רעד ןופ געט ערעטצניפ יד תעב ,1941 רָאי ןיא ,רֶעדיוװ רימ ןבָאה ,הפרש

 ."למהרבא ןוא ךיא ,עדייב רימ רעדיוװ ,טנערברַאפ עיצאּפוקָא רעשירעלטיה

 ליפ ױזַא טימ זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא יד ןבעל ריא טקידנערַאפ טָאה ױזַא |

 ךשמ ןיא ןרָאװעג טיובעג טייקנעגעגרעביא ןוא עביל ליפ ױזַא טימ ,שפנ-תריסמ

 -אזוצ .ןייז טנעקעג טשינ ךיוא ךָאד סע טָאה שרעדנא .רָאי קילדנעצ ריפ ַא ןופ

 "רעבירג-רעדירב? יד ןיא ןגיל סָאװ טניירפ עריא טימ ,רעױב עריא טימ ןעמ

 רעזדנוא זיא ,רעדלעוו יד ןופ "סעבירט; ןיא ןוא *סענַאילָאּפ, ףיוא ץעגרע רעדָא

 .םשה שודיק-לע ןעמוקעגמוא ןירעיצרעד ןוא ןירערעל רעזדנוא ,קעטָאילביב עביל

 ףיוא ןבָאה ריא ןיא ענעגיוצרעד לייט ַא ,רעדניק עריא ,ָאי רימ ןבָאה טסיירט ןייא

 -ופת עלַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז ,ןברוח םעד טבעלעגרעביא ןפוא רעדנַא רעדָא ַאזַא

 עיינ יד ןיא ,םוטעמוא ןוא ןרָאװעג טלגָאװרַאפ זיא טנגוי רענעטיב ןיהּוװ ,תוצ

 סָאד ּפָא ןטיה ,ןרָאי ענעי ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד ךיז ןיא ייז ןגָארט ןעמייה

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ייז טמערַאװ סָאװ ןערב-טנגוי םענעי ןופ לרעייפ



 שטיװָאמַארבַא .ל.י

 טיױנעג ןעמ טָאה ױזַא טָא ןוא
 (קעטַאילביב:רענערב רעד ןופ עטכישעג רעד וצ)

 טשינ קנעדעג'כ -- עכעלטנגוי רָאּפ ַא רימ וצ ןעמוק סע .1926 רעמוז ףוס
 -נע ןַא וצ ,"דָאס ןיא חלג, םוצ תבש ןעמוק וצ ךימ ןטעב ןוא --- רעוו וליפַא טציא
 וצ עגַארפ עקידנגנירד ןוא עקיטכיוו עסיוועג ַא ןבָאה ייז .ץולחה ןופ גנוציז רעג
 ,ןייזייב לָאז ךיא טלָאװעג רעייז ןטלָאװ ןוא ןזייל

 ךיז טָאה לטעטש ןיא גרַאװגנוי סָאד זַא ,טרעהעג ,טסוװעג ךיא בָאה סעּפע
 ןיביכ ,ןעגנוטכיר ןוא סעקפורג ענעדישרַאפ ןיא ןריזינַאגרָא ןעמונעג סנטצעל
 -עג רימ ּפָאק רעד זיא לעיצעּפס רָאי ץנעי .םיטרּפ ןיא רָאלק ןעוועג טשינ רעבָא
 יד טימ ןבעגּפָא ךיז טנעקעג טשינ בָאה'כ ןוא טיירדרַאפ ךעלנעוועגרעסיוא ןעוו
 -נוא למערק ענעשָארג סָאד .רעייט ןוא טנעָאנ ןעוועג רימ ןענעז עכלעוו ,םינינע
 --- תוביס-טּפיוה יד .גָאט וצ גָאט ןופ ןעגנַאגעגנייא זיא ,טקנַאצעג טָאה סרעזד
 םידסח-תלימג ןוא רעטלעג-רעטנעצָארּפ ןופ ןוא גיילסיוא רענעגייא םומינימ ןייק
 ןטימ ןרק םעד וצ ןעמענ ןרעייטש יד ןעוו טרפב ,ןטלַאה ךיז טשינ סע ןעק ןיײלַא

 ,בָאגוצ ַא טציא .רעדניק עניילק טימ לדניזעג רעסערג ַא -- ערה ןיע ןייק ןוא .חויר

 ןייק ןוא עזיוו יד ןגָארקעג ךעלדנע ,ןטרַאװ רָאי 6 ךָאנ .עקירעמַא ךָאנ ןרָאפ ןיימ
 .תואצוה ףיוא ָאטשינ שממ זיא הטורּפ

 ןייטשוצ סָאד ןוא םזַאיזוטנע רעייז טריגירטניא סרעדנוזַאב רעבָא טָאה ךימ

 .ןעוועג ךָאד ױזַא אפוג ךיא ןיב קירוצ רָאי עכעלטע עטלייצעג טימ זיולב .רימ וצ

 ןיא חלג, םייב טכַאנרַאפ תבש ןיוש זיא טָא ןוא .ןעמוק וצ טגָאזעגוצ ךיא בָאה

 ענעזעוועג ןופ לגרעב ןפיוא ,דָאס ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא ,רעקיטכיר ,"דָאס

 ץיניּפ -- טױלּפ ןרעביא --- טייז ןייא ןופ .ריטסַאנָאמ ןקילָאמַא ןַא ןופ תוברוח

 -עגנייא ,ןבָארגעגניײא יו ךיז סע טָאה טנרָאפ ןופ סָאװ ,עלעקטַאכ סרעטסוש םעד

 רעכלעוו ,לייט ןרעסערג םעד ןטלַאהעגוצ יװ טלָאװ ןוא ןדָאב ןקידמַאז םעניא ןסיב

 -דלעפ לָאמש ַא טפיול טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןטפול רעד ןיא ךיז טכוד טגנעה

 ןבילקעגסיוא .קינשעלָא ןרעטניה עינדור ףרָאד ןטנעָאנ םוצ טריפ סָאװ עלעגעוו

 רעייז ַא ןופ םערָאפ יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,לָאט ןקישטניילק ַא טרָאד רימ ןבָאה
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 -רעטייוו יד ךיא קנעדעג ,ןעוועג רעכיג ןַאד ןענעז סָאװ יד ןופ .רעטלומ ןסיורג

 -יימ ,יקסווָאקדוי (סעשטיא-םייח) ערָאב ,יקסוָאקטיּפ (סלזייא) עמייל :ןעמענ עקיד

 םייח ןוא יקסניּפ (סרעטקַאּפ םעד עבייל) הקבר ,ןיקטעבויל (סעשטיא לקנַאי) עט

 זיא וצ רעטעּפש .הרש רעטסעווש ןיימ ןעוועג ךיוא זיא סע זַא ךיז טכַאד .קינײלַא

 עקּפורג רעזדנוא וצ טעשזדנָאלברַאפ םתס טָאה סָאװ ,שטיװָאטַאכוש לוועט ןעמוקעג

 .טצעזעגוצ ךיז טָאה ןוא

 רענָאיַאר רעד :ונייהד ,גנוציז רעד ןופ רקיע םוצ ןטָארטעגוצ ךיילג זיא ןעמ

 (187 טייז ףיוא ןעמענ עז) ןעטיב ןיא *ץולחה; ןופ רעדנירג

 עלעיצעּפס ַא ,שדוח םעד עדנע ףיוא ,ענדָארג ןייק טפוררַאפ ץולחה ןופ טעטימָאק

 .ןטַאגעלעד 2 ןעטיב ןופ ןקיש טעב רע ןוא ץנערעפנָאק

 -רעדניק ןוא סרעיײטשרָאפ ייווצ יד סיוא טביילק'מ ;ךַאז עטושּפ ַא ךיז טכַאד

 ןרָאפ ףיוא .ןעגנַאגעג זיא םעד ןיא טשינ רעבָא .טנוזעג טמוק ןוא טרָאפ -- ךעל

 ,ןסע ךייש סָאװ .ןָאזרעּפ ַא רַאפ סעטָאלז 20---28 ןַא םומינימ ,טלעגניילק ןעמ ףרַאד

 -ןַאב רעבָא .רבח רענדָארג ַא ייב ןבעג הצע ןַא ךיז רשפא ןעמ טעוװ ,ןפָאלשרעביא

 | ?ןטעליב
 טמענ'מ .טַאגעלעד ןייא זיולב ףיוא ךיז ייב ןיוש טלעוּפ'מ ןוא ,ןיהַא ,רעהַא

 רָאַּפ ַא זַא ,סייוו ךיא .עטָאלז ןייא וצ טיג רעדנזעווייב רעדעי .תואצוה ףיוא ןביילק

 טשינ טייוו --- סעטָאלז 8--7 ַא טרעוו סע .ןבעג טשינ סָאד ךיוא וליפא ןענעק ָאד
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 -רָא ןיא ךָאנ ךיז טלַאה ןעטיב ןיא ץולחה רעד .ָאטשינ זיא דנָאפ ןייק ןוא .גונעג

 . .עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד טעמכ לייוורעד ןענעז ָאד עכעלטע יד ןוא ,ןריזינַאג

 רעבָא זיא סע .עטָאלז ןייא ךָאנ וצ ןגָארט ,עטיימ ,ערָאב ,עמייל םיריבג יד

 ערָאב ןוא עמייל .עטָאלז ַא ךָאנ טימ ךיז טרעײטשַאב עטיימ .קינייװ ץלַא ךָאנ

 .תואצוה יד ןופ ךרע ןַא טפלעה ַא -- ןדליג 14 ,13 ַא טרעוו סע .עבלעז סָאד ןעוט

 ;טשינ טָאה רענייק ?האוולה ַא ?ןגיילסיוא ;עקירעביא סָאד ףיוא תוצע טכוז'מ

 .טשינ ןעק רענייק

 ןקוק וצ ןעוועג זיא רעצ ַא .ןזָאלרַאפ ,קיטנעהּפָא ןליפ ךיז טמענ הרבח יד

 ןעמעש ייז זַא טכוד רימ .ןטָארטעגנײרַא זיא טייקליטש ַא .ייז ןופ .עכעלטע ףיוא

 ,ןטייוצ ןפיוא רענייא ןקוק וצ ךיז

 ןיב ךיא .ןעמונעג טשינ לײטנָא ןטקעריד ןייק ךיא בָאה טייצ עצנַאג יד

 ןלענָאיצַאזינַאגרָא רעייז טימ טנַאקַאב קינייו ןוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,*טסַאג; ַא ךָאד

 םשל ,עגַארפ ַא טלעטשעג ןטרָאד ,ָאד טייצ וצ טייצ ןופ זיולב בָאה ךיא .תוהמ

 טשינ ןעזעג ךיז רַאפ בָאה ךיא .םיטרּפ ערעיונעג ןוא עיצַאמרָאפניא רערעטיירב

 רעקילדנעצ ךָאנ יד ךיוא רָאנ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עכעלטע עטלמַאזרַאפ יד רָאנ

 המחלמ יד ןעוו ןעוועג ךָאנ ייז ןענעז רעדניק .ייז יו ױזַא עכעלטנגוי רענעטיב

 יד ןיא .ךיוא רעכעה ןוא עקירעי-20 ןיוש רעבָא רעטציא ,טּפַאכרַאפ ייז טָאה

 קירעהעג יו וליפַא ,גנויצרעד ןייק ןגָארקעג טשינ טעמכ ייז ןבָאה רָאי 12 0

 -ליב רעלַאמינימ ךָאנ ןטשרוד ייז .טוג סע ןליפ ,סע ןסייוו ייז .טשינ עשידִיי ןייק

 -עד ַא ןקיש סָאד יו רעמ סעּפע ןבָאה ןפרַאד עלַא .ייז .גנורעלקפיוא ןוא גנוד

 טָאה רימ ייב ּפָאק ןיא .רעטנעצ לקיטש ַא סעּפע לכ-םדוק ןבָאה ןפרַאד ייז .טַאגעל

 .ןגָאז וצ ױזַא ,ןקיּפסיױא סעּפע ,ןעװענַאלּפ סעּפע ןעמונעג ךיז

 ךיא יו טקנוּפ ,עגַארפ ַא ןצעמע ןופ טלַאפ -- ??בייל קחצי ,ןעמ טוט סָאװ; !

 !ןפלעה ָאד טנעקעג טלָאװ

 ןײגקעװַא ןוא ךיז ןבייהפיוא םייב טלַאה'מ .ןקור ךיז טמענ םלוע רעד

 ףרַאד'כ זַא ליפ ךיא :טונימ עכעלטע ןעקנעש רימ ןטעבעג ןַאד ייז בָאה ךיא

 .ןרעהוצסיוא ךימ טעב'כ ןוא .ןגָאז סעּפע

 ןעו ןעוועג טוג טלָאװ יאדוװַא -- ןביוהעגנָא ךיא בָאה --- !רעדניק;

 לקיטש ַא ןטרָאד ןופ ןעגנערב ןעק ןוא ץנערעפנָאק רעד וצ טרָאפ רעצעמע

 ןוורּפ סע ןוא תובהלתה רעמ טימ ןעמעננָא רשפא ךיז ,סורג ןקידעבעל

 ינלכ .טשינ סע ןעמ ןעק ןרעױדַאב םוצ רעבָא .ָאד םירבח יד ןבעגרעביא

 -ַאב ןגַאלשרָאפ עלַא יד .שיגַארט ױזַא ןעמענ טשינ סע ןעמ ףרַאד .םינצבק

 ןיא ,טכירַאב ַא ןיא טקישעגוצ ןעמוקַאב ריא טעװ סעיצולָאזער ןוא ןסולש

 .ןעמעננָא וליפַא רימָאל ןוא .יווייס ןסיוו ץלַא ןופ טעװ ריא ןוא ןרַאלוקריצ

 ךייא טָאה ןוא קירוצ ןעמוקעג ,טַאגעלעד ַא ןענַאד ןופ ןרָאפעג זיא סע זַא

 ןיא וליפַא !?רעטייו סָאװ ?ןַאד סָאװ ,ונ .סורג ןקידעבעל ַא ןבעגעגרעביא

 ןפרַאד ,ָאד ץולחה ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ,סרעדנירג יד ,ריא טעװ לַאפ ַאזַא

 -ַאב רעד וצ גרַאװגנוי סָאד ןעגנערב וצ ןטסעב םוצ ױזַא יו ,יווייס ןכוז

 רעייא ןייז טעוו ןוא זיא ךעלטנגייא סָאד טָא .םעד רַאפ ןעִיצרעד ייז ,גנוגעוו

 .טעברַא
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 בילוצ טָאה גרַאװגנוי סָאד זַא ,לָאמ עלַא רימ ןפרַאד ןעקנעדעג ןוא

 ןגָארקעג טשינ גנויצרעד ןייק טעמכ ,לייט ןטסערג ןייז ןיא ,המחלמ רעד

 -רעטניה רעייז ןבילבעג הביס רעבלעז רעד בילוצ ןענעז ,ללכב ,עלַא רימ

 ,טרָאװ ןשידִיי ןקידעבעל ןופ ןעוועג ןסירעגּפָא ךָאד ןענעז רימ .קילעטש

 .טיבעג םעד ףיוא לסיב ַא ןגָאינָא ןעז ןפרַאד עלַא רימ .ךוב ןשידִיי ןופ

 וצ ױזַא יו קידנסיוו .ןענעייל ,ןענרעל ליו ,םעד ךָאנ טרַאג םלוע רעד

 -- סָאמ רעטסנעלק רעד ןיא וליפַא ןייז לָאז -- םלוע םעד ןבעג סע ןענעק

 ןפרַאד רימ .ןרירטנעצנָאק ךיז םעד ףיוא ןוא ,ןרעלק רימ ןפרַאד םעד ןגעוו

 רעטעּפש .ןבעג ןענעק םומינימ ַא שטָאכ לָאז סָאװ סנױזַא סעּפע ןפַאש

 .רעטייוו ןעז ןעמ טעוו

 -עג ךיילג זומ סָאװ עקיצנייא ןוא עטשרע סָאד זַא ,לכ-םדוק עז ךיא

 םעד ייב עטסקידנעװטיונ סָאד זיא סָאד .קעטָאילביב ַא זיא ןרעוו טעדנירג

 ךיוא ךיז טעװ קעטָאילביב רעד ייב .לטעטש ןיא ןעמעלַא רַאפ טנעמָאמ

 רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןפַאש ךיז טעװ טייצ רעד טימ .לַאזנעייל ַא ןפַאש

 ןרעוו ןלעוװ לַאזנעייל רעד ןוא קעטָאילביב יד .טַארעפער ַא ,עיצקעל ַא ןרעה

 עלעסיב ַא ָאד ךיז ןלעװ ייז .טנגוי רעגיה רעד רַאפ רעטנעצ רעקיטסייג רעד

 אלימב טייצ רעד טימ טעװ ,זדנוא ךרוד ןפַאשעג רעטנעצ ָא-רעד .ןבעלסיוא

 ןלַאעדיא ערעזדנוא רַאפ טקנוּפ-ריזיליבָאמ ןוא -ריטורקער ַא ןרעו ךיוא

 ןזָאל ךימ ,ייז ךיא טעב .סעגַארפ ןלעטש ןליוו עקינייא זַא ,טקרעמַאב ךיא

 לע ךיא ןוא ןליוו ייז סָאװ ןגערפ ןענעק ייז ןלעװ םעד ךָאנ ןוא ,ןקידנע

 :רָאפ ץעז ךיא .ןעק ךיא סָאװ ןרעפטנע

 ךָאד זיא םעד ןגעוו --- קעטָאילביב ַא ןיא ךיז טקיטיונ לטעטש סָאד זַא

 ?םעד וצ וצ ןעמ טערט ױזַא יו ךָאד זיא רקיע רעד .ןדער וצ קירעביא

 !?ָאטשינ זיא טלעג ןייק ןעוו --- ןָא ןעמ טבייה סָאװ טימ ,ןעמ טנפע ױזַא יו

 ןגעוו ןיוש בָאה ךיא .זָאלסגנונעפָאה טשינ רעבָא ,תמא ץלַא סע זיא

 ןבייהנָא :טפָא ץנַאג ןעוט ןדִיי יו ןוט ןפרַאד ןלעװ רימ .טרעלקעג םעד

 .ןייז סעּפע טעװ טייצ רעד טימ ןוא ,בייהנָא ןופ קזוח ַא טימ ,טשינרָאג טימ

 ףיוא .תוחוכ ענעגייא יד ןיא ,ךַאז רעד ןיא ןײלַא ןביולג זיא רקיע רעד

 טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא ךיוא ןפרַאד רימ .םיצולח ךָאד רימ ןענעז םעד

 .ןרענָאיּפ יד ןייז אפוג לטעטש ןיא

 ךס ַא ןפורּפָא ךיז ןלעװ ,קעטָאילביב ַא רַאפ ןײגסױרַא ןלעװ רימ ןעוו

 -יטסניא רעלערוטלוק רעקיטכיו רעד ןיא קחוד םעד ןליפ סָאװ ,ערעדנַא

 רעגנירג ןרעװ טעװ סע .טנַאה ַא ןגיילוצ ןלעו ןוא ,לטעטש ןיא עיצוט

 .רעקידנקיטומרעד ,טעברַא יד

 ןַא טבייה .ךוב ַא ךָאנ ךיז טניפעג בוטש רעשידִיי רעדעי ןיא טעמכ

 ריא זַא .טייג בוטש וצ בוטש ןופ .עטנַאקַאב ערעייא ןופ ,ןיילַא ךיז ןופ

 ןוא .ןגָאזּפָא רעוװ ןטלעז ךייא טעוװ ,טייג ריא סָאװ ןגעוו ןרעלקרעד טעװ

 עכעלטש עשּפיה ךיז ןלעװ ,לטעטש עצנַאג סָאד ןכַאמכרוד טעװ ריא זַא

 רעד ןייז טעװ סָאד .שיערבעה ןוא שידִיי ןיא ,ןביילקפיוא רעכיב קילדנעצ

 .ןעז טעוװ ריא .ןסקַאװרעדנַאנופ סע ךיז טעװ טייצ רעד טימ .דוסי
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 ,ןבייהנָא םייב ,ריא טעװ קעטָאילביב יד ןענעפע רַאפ לַאקָאל לקיטש ַא

 .ףעגניד ןעמ טעװ -- ןעגניד ןפרַאד טעוו'מ ביוא ןוא .יירפ ןגירק רשפא

 -הריד ןקעד רעכיז טעװ סָאד ןוא ,ןייז ןזומ טעװ לָאצּפָא-ןעייל רעלַאמינימ ַא

 -רָאנ טָאה ריא סָאװ ןדליג עכעלטע יד ןוא .שדוח ןטשרע םעד ןיוש ,טלעג

 ןעק'מ .רעכיב עיינ ןפיוק רַאפ דנָאפ-בײהנָא ןַא ןרעוװו לָאז ,ןבילקעגפיוא סָאװ

 רעבָא ןרעװ טעװ םעד רַאפ טלעג רעמ ױזַא יו ןעזסיורָאפ טשינ רעטציא

 ןוא ןַאלּפ םעד ןגעוו רעביא טקנעד .רעכיז ךיא ןיב -- ןרעװ טעװ סע זַא

 ןוא טעטימָאק-קעטָאילביב ןלעיצעּפס ַא סיוא טביילק .םעניימ גַאלשרָאפ

 ךיא רָאנ-סָאװ טימ ןפלעה ךייא לעװ ךיא .טעברַא רעד וצ ךיילג וצ טערט

 ."ןענעק לעוו

 ,טוג עדַארג סָאד קנעדעג ךיא .טגָאזעג ייז וצ ןַאד ךיא בָאה רעפעגמוא סָאד

 ןבָאה ןַאלּפ ןיימ ןעלקיװטנַא ןופ ףוס םייב זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא .טציא וליפַא

 -ּפעקס רעד ,ןעניוטש סָאד .ןרעוו רעקידעבעל ,ןרעטייל ןעמונעג רעמינּפ יד ךיז

 ךיז טָאה סעּפע זַא ,סיוא טזייו .קעװַא זיא םעניימ ןדער בייהנָא םייב םזיציט

 ןילַא קידנסיו טשינ ןוא -- ךיוא קנעדעג ךיא רעבָא .ייז וצ ןּפעלק ןעמונעג

 זַא ,טפָאהעג ןוא טביולגעג קינייו ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ זַא --- סָאװרַאפ רָאלק

 דער ןיימ ןופ ןעמוקסורַא טעװ סקידתושממ סעּפע

 למערק ןקידיײל טעמכ םעד ןיא ץיז ךיא .קיטשרענָאד ,רעטעּפש געט ףניפ

 טרעה לָאמ וצ לָאמ ןופ .ליטש זיא סַאג ןיא .ןפָא זיא ריט יד .ווירב ַא ביירש ןוא

 טכיילש רעייגכרוד רעטעשזדנַאלברַאפ ַא ןוא רעביא ךיז ןפור םינכש יװ ןעמ

 יג רעד .טציא לטעטש ןיא טייצ עליטש ַא ללכב זיא'ס .טייצ וצ טייצ זופ ךיז

 רעביא טסייר סַאג ןיא טייקליטש יד .עקנָאל רעד ףיוא ,דלעפ ןיא ןעמונרַאפ זיא

 זיא טָא ןוא .עמייל זיא סע .רעטנומ ,קידעבעל --- לוק ,ךיז טכַאד ,טנַאקַאב ַא

 ןסיורד ןיא ךָאנ ןוא ,םָארק רעזדנוא ןופ לקירב ןפיוא סופ ןייא טימ ןיוש רע

 "!טייג סע ,בייל-קחצי, :סיוא רע טפור קידנעיײיז

 -נעטש טעשזדנָאלב ןּפיל ענייז ףיוא .עװָאסַאב ןוא ךיוה לסיב ַא טדער עמייל

 לקניוו ַא ןיא לייוו ַא ףיוא טביילב ןוא לכיימש רעכעלקרעמַאב םיוק ַא םורַא קיד

 יד ןיא .ןעמונעגנעמַאזוצ עינָאריא ןוא טייקידלוש ,טײקטפעלּפעג ןיא יוװ ,ןעגנעה

 ןעמ ןעק ,ןעמייל טוג טשינ ןעק ןעמ זַא .קזוח סָאװטע ןופ ץירּפש ַא -- ןגיוא

 -גטייצ זיא'ס .טדער רע ןעמעוו וצ ,ןטייווצ ןופ ּפָא ךיז טכוד טכַאל רע זַא ןעניימ

 רעבָא .רע טסַאּפש יצ ,טסנרע סע רע טניימ יצ ןּפַאכוצפױא ךעלרעווש זייוו

 ווא רבח רעקיטכירפיוא ,רענעבעגעגרעביא ןַא ,רוחב רעטסנרע ןַא רע זיא ןעוועג

 ,רוטַאנ ןיא רעטוג ַא

 ןרעטנוא .םָארק ןיא ןיוש רע זיא סיפ עגנַאל ענייז טימ גנורּפש ןייא טימ

 .רעכיב עכעלטע -- םערָא

 -יב יד ףיוא טזייו רע ןוא -- "!טעז ,טַאנ ,!טיג'מ ,בייל-קחצי טיגימ,

 טימ םיײהַא קעװַא סָאװ:רָאנ זיא ןוא ןזעגנַאגעגטימ ךיוא זיא עטיימ --- .רעכ

 -ַאב וצ רימ ןעייג רעִירפ .ןביילק סױרַא ךיוא ןעמ זיא ןטכענ .רעכיב עקינייא

 ."םייהַא ןפיול ףרַאד'מ ,טייצ ןייק ָאטשינ ,ונ .ּפָא טוג ךיז טפור'מ .עטנַאק
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 ךעמ טָאה טייצ רעד רַאפ .םיבוט:-םימי יד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע ענייש ןיוש

 ךוא שיטסימיטּפָא רעייז ןענעז ייז .ןעגנוטַארַאב ףיוא ןפורעג לָאמ עכעלטע ךימ

 .רעטנעצ ןיא קעטָאילביב ַא רַאפ לַאקָאל ןקיסַאּפ ַא ןיוש טכוז'מ .סיורג ןעװענַאלּפ

 ןעמָאנ ַא חוכמ זיא סָאװ ןוטעג גערפ ַא ךיא בָאה גנוציז ַאזַא רענייא ייב

 ןעמָאנ ַא ןבָאה ךָאד ףרַאד סע !?קעטָאילביב רעקידבורקב רעד רַאפ

 יז .םעד ןגעװ טרעלקעג ךיוא עקַאט ןבָאה רימ ,רימ ןעמ טרעפטנע ,עי

 .ןעמענ רָאּפ ַא רָאפ ןגָאלש

 רַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענערב .ח .י ןעמָאנ םעד ןגָאלשעגרָאפ בָאה ךיא

 ןבעג טוװרּפעג ךיא בָאה ןצַאז עכעלטע עצרוק ןיא .טנַאקַאבמוא ירמגל ערעדנַא

 ןוא ,טסילַאיצַאס ַא ,ןָאזרעּפ ,רעביירש ַא יו -- ןרענערב .ח .י ןופ דליב ַא יז

 -ַארַא יד ךרוד ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא סָאװ ,ןבעל גנוי ןייז ןגעוו ייז טלייצרעד
 זיא'ס ןוא ,טייקיניילק ַאזַא טימ שטָאכ ןרע םיא ןפרַאד רימ .רעדיינש-לגרָאג עשיב
 .ןבילבעג זיא ױזַא .ןעמָאנ ןייז ןגָארט לָאז קעטָאילביב יד זַא ,דובכ רעסיורג ַא

 יא יא
 א

 ןסיורג ַא ןיא ןפָא ןיוש זיא קעטָאילביב יד .רעטניו רעפיט .1926 ףוס

 יפַאש ַא ןיא .לטעטש ןופ רעטנעצ ןיא ,רעיומ ןיא רעטסוש םעד םיריימ ייב רעמיצ

 ,רעכיב יד טלעטשעצ ןענעז סעקצילָאּפ עכעלטע ףיוא -- עטגרָאבעג ַא -- עק

 ןבילבעג ןכָאװ עטלייצעג ,ןרָאפּפָא ברע ןיוש זיא רימ ייב .עיינ לסיב ַא ןוא

 ,טונימ עכעלטע ףיוא ןיהַא טּפַאכעגנײרַא ךיז זיולב לָאמ רָאּפ ַא .תורצ ,תוגאד

 -טנגויי טימ טמעטָא סע .קָאטשניב ַא ןיא יו קידלמוט זיא סע ;ןוט וצ קוק ַא

 ?טלַאהרַאפ ערעדנַא .סױרַא ,ןיײרַא .רעכיב ךָאנ טמוק'מ .טעּפמיא ,עיגרענע רעכעל

 ןיירַא ךיוא טמוק'מ .סעיסוקסיד ,ןסעומש ךיז ןדניברַאפ סע .לסיב ַא רעגנעל ךיז

 יז ןקירד טייקנדירפוצ ,האנה .ןוט וצ קוק ַא םתס ידכ רָאנ ,ךוב ַא ךָאנ רָאנ טשינ

 םינתוחמ יװ -- סרעדנירג עכעלטע יד .טײהרענעטלַאהַאברַאפ טשינ סיוא טלוב

 -- ךיז טכוד ךָאנ רעדניק -- ךעלדיימ עגנוי רעייז רָאּפ ַא .סיוא ןעעז עטנעָאנ

 ףיוא ןסקַאוװעגסיױא זיא טייקמורפ-תועינצ עשעבָאב-טלַא .ליטש ןיײרַא ךיז ןרַאש

 ןָא יטש ךיא .ךוב ַא ךָאנ ךיז ייז ןדנעוו קידוועמעש ןוא ,רעמינּפ עגנוי ערעיײיז

 סָאװ -- ךיא רעלק -- .,"רעניימ עטַאט;, .ריװרעסבָא ןוא טנַאװ רעד ייב ,טייז ַא

 קיצרַאה ,םערַאװ ,קידעבעל ַא זיולב ,ךָאד קינייו ױזַא !?עלַא יד טָא ןעגנַאלרַאפ

 סע ףרַאד סָאװרַאפ ָאט !?ליפוצ סע זיא .סכעלשטנעמ ןוא סשידִיי ַא ,טרָאװ

 !?רעוװש ױזַא ןעמוקנָא

 לא א
* 

 ,דנַאל םעיינ ןיא םישדח עכעלטע ןיוש ןיב ךיא ,1927 רעמוז ןטימ זיא סע
 יינ ַא ןיא ללכב ךיז ןענעדרָאניײא סָאד .םייה עיינ ןיימ ןכַאמ ןעמוקעג ןיב'כ ןיהּוװ
 רערעווש ךַאפליפ ןעוועג סע זיא רימ רַאפ .סעצָארּפ רערעוװש ַא ךָאד זיא דנַאל
 ,ךיז טייטשרַאפ .ןעגנערבוצסיורַא ייז ץַאלּפ רעד זיא ָאד טשינ סָאװ ,םימרוג בילוצ
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 "ָאילביב רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ ןבעגּפָא ךיז ןַאד טנעקעג טשינ בָאה'כ זַא

 רעבָא .טלָאװעג ָאי בָאה'כ סָאװ םעד ץָארט ,םייה רעטזָאלעגרעביא רעד ןיא קעט

 -עג ןבָאה ייז .ןרעו טדמערפעגּפָא גנַאל וצ טזָאלעג טשינ ייז ןבָאה ןטרָאד ןופ

 טנָאמעג ןוא טעברַא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו ןרימרָאפניא ןיא ןטלַאה

 רעד ןגעוו ךיוא ייז ןלייצרעד רימ וצ ווירב ערעייז ןיא .םיׂשעמ ךיוא רימ ןופ

 ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטנגוי ,ײטרַאּפ -ןויצ-ילעוּפ ,ץולחה ןופ גנַאג ןוא גנודנירג

 ןוא ןטסעמרַאפ וצ ךיז קרַאטש ןרעלק ייז .ַא"א ?טפַארק, ,"טיוקס, יװ עכלעזַא

 -רעקרעװטנַאה ןטימ ןעמַאזוצ) לוש ןוא ןטרָאג-רעדניק ַא ןענעפע וצ ןעװענַאלּפ

 ןביירש וצ ןעוועג קיטכיו ןוא יאדכ טלָאװ ץלַא םעד ןגעוו .וװ"ַאא (ןייארַאפ

 רעייז סייוכ לייו ,וצרעד טנעטעּפמָאק טשינ ןיב ךיא .לטיּפַאק ןרעדנוזַאב ַא

 ןגעו םיטרּפ עקידרעטייוו ןבעג וצ ןעִימַאב ךיז ָאד לעװ ךיא .ןגעוורעד קיניײיװ

 ,רימ וצ ווירב רָאי 4 ןופ ןעמונעג ,קעטָאילביב-רענערב .ח .י רעד

 :ערָאב טביירש 1927.שוו:27 ןופ ווירב ןייז ןיא

 טשינ ךיד טריסערעטניא ןעד יצ .ןלעטש היד ךיא טלָאװ עגַארפ ןייא רָאנ

 טשינ ךיז ןליפַא טסָאה וד זַא ,ןפַאשעג טסָאה וד סָאװ דניק םעד ןופ לרוג רעד

 םעד ןיא קידלוש זַא ןביילג ליו'כ ?ךיז טרעה סע סָאװ ןצעמע ייב טגערפעגכָאנ

 קילברעביא ןצרוק ַא ןבעג ריד לעוו'כ .ןבעל רענַאקירעמַא סָאד רָאנ ,וד טשינ זיא

 יז .טוג רעייז ךיז טלקיװטנַא ,לכ תישאר ,קעטָאילביב יד :טעברַא רעזדנוא ןופ

 רימ ןבָאה טציא .ןעגנופַאש עסטעב יד ןופ ןרַאילּפמעזקקע 320 ןיוש טגָאמרַאפ

 טלעג ןבָאה ףרַאד ןעמ ןוא ,סעטָאלז 500 ןופ עמוס ַא ףיא רעכיב 120 טפיוקעג

 .טלעג ןוא

 ערעדנַא ןשיווצ רע טביירש 4 טריטַאד ווירב ןטייווצ ןייז ןיא
 :סָאװ טָא

 טסָאה וד ןכלעװ סַארַארַאט ַאזַא טשינ .ךיז טשער לַאקָאל ןיא זדנוא ייב
 זיא'מ .טריסערגָארּפ קעטָאילביב יד .םלוע ךס א ןופ טושּפ רָאנ ,טלדַאטעג קידנעטש
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 טכַאמ'ס רָאנ ,טַאנָאמ ןבלַאה ןדעי ןלָאצ וצ ָאד ןענעז ןעלסקעוו .טבוחרַאפ לסיב ַא
 ןענעז ריד טימ ןעמַאזוצ זַא ,טסליפ וד ןוא .ָאד זיא ןליו רעד יבא ,סיוא טשינ

 רימ .רעגנירג אלימב טעברַא יד טרעװ ,סרעפלעהטימ ענעבעגעגרעביא 20--25 ָאד
 -עסָאי יב טעבנגעג רימ ןבָאה רעטערב יד) עפַאש ענייפ ַא רעייז טכַאמעג ןבָאה

 .(רָאטנַאק ןיא ןשטיוועל

 רעכלעוו ,ןעמייל ןופ ווירב ַא טגיילעגייב ןעוועג זיא טרעװנָאק ןבלעז םעניא

 :רע טביירש סרעדנַא ןשיווצ .רַאקעטָאילביב רעד ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא
 ריא יו רעסעב ךָאנ ,טוג רעייז טייג קעטָאילביב ןוא לַאקָאל ןיא טעברַא יד

 "ידיי רעכיב 250 עפַאש ןיא ןיוש רימ ןבָאה גָאט וצ טנייה .טלָאװעג לָאמַא טָאה

 זיא ןעמ רָאנ ,עשיערבעה 25 ַא ןוא ,ןדנובעג ,קרעװ עטסעיינ ,עטסעב יד -- עש
 טימ עקַאט טעברַא ןעמ .ןעלסקעוו ןלָאצ ףרַאד ןעמ טושּפ .טלדניוװשרַאפ רעיײיז
 זַא ,בייליקחצי ,עי ,70 ַא רימ ןבָאה סרעזעל .ןַארַאפ ןענעז רעטעברַא רָאנ ,ןטייז יד

 טלָאוו ,ןגירק רַאלָאד עכעלטע טנעק ריא ןוא טייהנגעלעג ַא ןכַאמ ךיז טעװו סע

 ,גירק ךיא וװַא ,ךיא .ןענעבנג -- ֹוט ךיא יו טוט .טײקשירַאנ ןייק ןעוועג טשינ
 !גונעג ,ונ .טנַאה רעד רעטנוא טמוק סע סָאװ ,ןמוזמ ,רעכיב ךיא םענ

 ןגעוו ףירגַאב ןווָיַאנ וצ ַא טַאהעג רימ ןבָאה םייה רעטלַא רעד ןיא קידנעייז

 .עקירעמַא ןיא טעברַא ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידִיי םעד

 רעזדנוא טימ טצַאשעג ןוא ןעזעג ץלַא ןבָאה רימ .טסּוװעג טשינ טושּפ ןבָאה רימ

 ביוא זיא ןכיילג סנייז ןוא ןעמייל ַא רַאפ .ןטעברַא ןופ ןפוא ןוא גנַאגוצ ,סָאמ

 לטעטש ןרעביא ריצַאּפש ַא טּפַאכעג ןעמ טָאה ,רעכיב ןגירק וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ

 ןכיילג סָאד .טלעו רעד ןיא ןינע םעד טימ טלַאה ןעמ ּוװ טסּוװעג טָאה'מ ןוא

 עטכייל ןייק טשינרָאג זיא'ס ןוא .עקירעמַא עשידִיי --- ןכ אל .עיצקַא-טלעג ַא טימ

 ןַאמסדנַאל ַא וצ גנַאגוצ רעד .סעּפע ןגעוו םענעי-םעד ןריטקַאטנָאק וצ טעברַא

 .שרעדנַא ןוא רערעדנַא ןַא טעכיוא זיא ןינע ןַא ןגעוו

 ץוחמ לָאמ עלַא טעמכ ןענופעג ךיז ךיא בָאה ,אפוג רימ ךייש זיא'ס סָאװ

 טכַאמעג ךָאד בָאה ךיא .ךיז טניפעג רענעטיב לייט רעטסערג רעד ּוװ ,קרָאידוינ

 רענעטיב םוצ ןעמוקעג לעיצעּפס ןיב'כ .טלעג סעּפע ןפַאש וצ ןווּורּפ עקינייא

 בָאה'כ .(גנוציז) גניטימ ַא םענייז ףיוא קרָאי-וינ ןיא גניר-רעטעברַא שטנערב

 ,רַאלָאד 10 ןקיש וצ טגָאזעגוצ ןַאד ןבָאה ייז .טלייצרעד ןוא טרעלקרעד ץלַא יז

 אמתסמ ,טקישעג ןבָאה ייז יצ טשינ קנעדעג ךיא ןוא טנַאקַאב טשינ זיא רימ

 ,טרָאװ ןטלַאהעג ייז ןבָאה

 וצ סעּפע רענעטיב:םידיחי ייב וװרּפ ַא טכַאמעג ךיא בָאה לָאמ טייווצ ַא

 ןעמוקעג זיא לייט רעטסערג רעד סָאװ ,ןַאד רַאלָאד ןעצ ןפַאשעג בָאה'כ .ןגירק

 ךיז בָאה ךיא .יסריושזד-וינ ,דלעפניילּפ ןיא רעדניק סעשטיוועלעדנעמ עיניב ןופ

 -נידַאב עקיטלָאמעד עניימ ןיא רעבָא ,ןפלעה קינייו ױזַא רַאפ קידלוש טליפעג

 .טנעקעג יו רעמ רשפא ןוטעג ךיא בָאה תוחוכ ןוא ןעגנוג

 ,לייט ןסיורג ןיא ,ךיז ןעמענרַאפ 1929 ןוא 1928 ןופ ווירב עכעלטע ערעייז

 ,לַאזנעייל ןוא קעטָאילביב ןגעוו ןטכירַאב ,רענעלּפ ןוא ןטעברַא-ריזינַאגדָא טימ

 ןופ ןסערדַא ןבעגעגנָא ייז ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא .וו"ַאא ןטייקירעווש-טלעג

 רעקרָאי-וינ ןייק ךָאד ןיב ךיא .קרָאי-וינ ןיא טניווועג ןבָאה עכלעוו ,רענעטיב ייווצ

 ןעוועג ןוא ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב ןעטיב ןופ קעװַא ןענעז 2 יד .ןעוועג טשינ

 -רַאפ טייצ רענעי ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ,ןטנַארגימע עטשרע יד ןופ ןַאד
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 ןבָאה ייז יו טיול ןוא ,לעירעטַאמ ךיוא ,טנדרָאעגנייא ןייפ ץנַאג קיסעמשינטלעה

 ,קנַאד טימ ,טפרַאדעג ייז ןבָאה ,םייה רעד ןיא קידנעייז ךָאנ ןרידנעטערּפ טווּורּפעג

 סעּפע ,טייצ וצ טייצ ןופ ,החרט עלעסיב ןיילק ַא טימ ,ןלָאז עכלעוו ,עקינעי יד ןייז

 ךָאנ טרפב ,ללכב עיצוטיטסניא רעלערוטלוק רעקיטכיוװ ַאזַא ןפלעהוצ ןוא ןוט

 .רעקיטַאּפמיס ןייז טלָאזעג טעכיוא לָאמַא ייז ןבָאה שִיעדיא זַא

 ךיז ןַאד קעטָאילביב רעד ןופ סרעריפ יד ןבָאה סיוא טזייו סע יו רעבָא

 ןיא רענעטיב יד ןופ עציטש ןוא ףליה סעּפע ןגירק וצ ןעוועג שאימ טעמכ

 טריטנַאטסנָאק ייז ןבָאה קיטייו טימ ןוא ,ןבירשעג ייז ןבָאה 2 יד וצ ,עקירעמַא

 ערעייז ןיא .השקב ןוא גנודנעװ רעייז ןרירָאנגיא ןטולָאסבַא ןופ טקַאפ םעד

 .טשינ וליפַא ןרעפטנע ענעי סָאװרַאפ טגערפעג ךימ ןַאד ייז ןבָאה רימ וצ ווירב

 -רעטנוא רעמ ךיז ןַאד ןבָאה קעטָאילביב רעד ןופ סרעיוב ןוא סרעוט עיירט יד

 רעד רַאפ גָאט-למילב
 "ךענערב ה

 1928 ןיא קעטָאילביב

 :קידנעייטש סטכער ןופ
 .ח ,יקסווָאדיװַאה .ע
 "ווָאקטיד .ר ,קינײלָא
 ,שטיוואקנימ .ב ,יקס
 .7 ןוא יקסנעװָאק פ

 יקסנעװַאק

 -עג הצע ןַא זיא סע יוװ ,סיוא טזייו ,ךיז טָאה ןעמ ןוא טעברַא ןיא טלטרַאגעג

 -יב; םענעפורעג ױזַא ןַא טימ ,"גָאט-למילב,; ערטסקע ןַא טימ :ןבעג טווורּפ

 רעדָא טנעקעג טָאה רע לפיוו טרעייטשעגייב טָאה רענייא ּוװ --- *גניר-קעטָאילב

 ןרעפטנעּפָא לָאז רענעי זַא ,רבח ַא ,דניירפ ַא םענייז ןפורעגסורַא ןוא טלָאװעג

 ךיוא טָאה ןעמ .רדסכ ױזַא ןוא ,עטנַאקַאב ענייז ןפורסױרַא ןוא עמוס ַא טימ

 : ,ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא טכַאמעג

 רעד בילוצ .ןטכעלש םוצ ןטיבעג ףרַאש עגַאל יד ךיז טָאה 1920 ןיא רעבָא

 ןלעטשּפָא םעד תמחמ ,ןעטיב ןיא סיזירק ןסיורג ןוא עגַאל רעשימָאנָאקע רערעווש

 סע .תוסנכה עלַא טרעהעגפיוא טעמכ ןבָאה ,םורַא טעברַא-דלַאװ רעד ןופ ךיז

 .תובוח יד ןלָאצ וצ סָאװ טימ ןוא יװ ,געווסיוא ןייק ,הצע ןייק ןעוועג טשינ זיא
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 ףיוא ןעגנונעפָאה עלַא ןבעגעגפיוא טָאה'מ זַא ,בצמ ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד זיא סע

 טעוו'מ זַא ,רַאפעג יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןוא .עגַאל רעד ןופ ךיז ןעײרדוצסױרַא

 ,לַאףעײל םעד ןוא קעטָאילביב יד ןכַאמוצ ,הלילח .,ןזומ

 ןסיורג םעניא עגַאל יד טָא טרעדלישעג טרעוו ןטסטלוב םוצ ,ןטסרָאלק םוצ

 רעד .ףורספליה רעטלפייווצרַאפ ַא זיא סע .ןטלַאהרעד ןַאד בָאה ךיא סָאװ ווירב

 -- קיניײלַא םייח רַאטערקעס-קעטָאילביב ןקיטסלָאמעד םענופ ןבירשעג זיא ווירב

 ,טנעמָאמ ןטצעל ןזיב רעוט רעוויטקַא ןַא ןוא סרעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא

 ןיא רעירפ רע טלייצרעד (1920 .עו.16 טריטַאד) רימ וצ ווירב ןייז ןיא

 רעבירַא רע טייג ךיילג ןוא סערגָארּפ ןוא טעברַא-עיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו ןצרוק

 :זייוונלייט ָאד ריטיצ ךיא .קעטָאילביב רעד ןופ בצמ םעד וצ -- רקיע םוצ

 רעזדנוא ןגעוו ,בייל-קחצי רערעייט ,ךייא וצ ךיז רימ ןדנעוו טציא...

 ןופ ןוא קלח ןסיורג ַא טָאה ריא רעכלעוו ןיא ,קעטָאילביב -רענערב.ח .י

 ָאד ךייא ןעגנערב רימ .רעדנירג רעטשרע רעד ןעוועג טנעז ריא רעכלעוו

 ךייא ןלעוװ רימ ,ןלַאפרַאפ רָאנ .ןכעליירפ ןייק טשינ רעייז ריא ןופ סורג ַא

 ,ןפָאה ןליוו רימ .סורג ןרעסעב ַא ןבעגרעביא לָאמַא רשפא

 -עב יד ןופ רעכיב 700 גָאט ןקיטנייה םייב טלייצ קעטָאילביב רעזדנוא

 ענעבעגעגרעביא ערעזדנוא ןופ טעברַא יד זיא סָאד .קרעוו עשידִיי עטס

 טציא רָאנ .טלעג ןוא טייצ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,םירבח

 ביוא זַא ,עגַאל עשיטירק ַאזַא קעטָאילביב ןיא זדנוא ייב ןפַאשעג ךיז טָאה

 -עמַא ןופ גנוציטשרעטנוא זיא סע עכלעוו ַא ןעמוקַאב טשינ ךיילג ןלָאז רימ

 -וטיטסניא עלערוטלוק ,עקיטכיוו ַאזַא -- קעטָאילביב רעזדנוא טעװ ,עקיר

 טגײלעגנײרַא זיא'ס רעכלעוו ןיא ןוא טריסערגָארּפ ליפוזַא טָאה עכלעוו עיצ

 -ןוא טנעמָאמ ןקיטציא םייב ןזומ -- טלעג ןוא טעברַא ליפיוזַא ןרָאװעג

 סע ,ןלַאפרַאפ ןייז טעו טציא זיב עינַאװערָאה עצנַאג רעזדנוא ,ןוא ןייגרעט

 סָאד רָאנ ,רעטרעוו עטצעל עקיזָאד יד ןביירש וצ רעווש רעייז זדנוא זיא

 | ,טייקכעלקריוו יד זיא

 רימ ןבָאה ןטייצ עקידרעירפ ?עגַאל יד ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ בילוצ

 ןבָאה רימ עכלעוו ןעגנולעטשרָאפ ןופ קעטָאילביב רעד רַאפ תוסנכה טַאהעג

 -1ײרַא טָאה'מ --- טרָאװ ןייא טימ .ערעדנַא ןוא טלעג-עזעל ןופ ,טנדרָאעגנייא

 -ןכה ןייק .ּפָארַא ץלַא זיא טציא ןוא .קעטָאילביב רעד רַאפ טלעג ןעמוקַאב

 וצרעד ןוא .טשינ ךיוא -- עקיטייז .ָאטשינ ןענעז ןעגנולעטשרָאפ ןופ תוס

 -עזעל םעד טרענעלקרַאפ רימ ןבָאה סיזירק ןרעווש ןטצעל ןבילוצ ,ךָאנ

 -ירק יד ןפַאשעג ןעמַאזוצ ץלַא סָאד טָאה םורַא ױזַא .םומינימ ַא זיב לָאצּפָא

 קידלוש טציא ןענעז רימ .קעטָאילביב רעד ןיא עגַאל עלעיצנַאניפ עשיט

 יד ךיז ןלעטש רימ ןוא רעכיב עטפיוקעגנייא רַאפ טלעג עמוס עסיורג ַא

 ןייק .רעכיב יד ןפיוקרַאפ ןעמענ יװ ,שרעדנַא טשינ ?ןוט וצ סָאװ עגַארפ

 רָאט סָאד רעבָא .טשינ רימ ןבָאה טנעמָאמ ןקיטציא םייב געווסיוא רעדנַא

 | *,ןרעוו טזָאלרעד טשינ

 סיזירק רעסיורג רעד .קרָאי-וינ ןופ ךעלטייו ןענופעג ןַאד ךיז בָאה ךיא

 ןשטנעמ רעמ ץלַא ןוא רעקרַאטש ץלַא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה עקירעמַא ןיא
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 סעּפע שוביש ַא טימ שטָאכ ידכ ,ןוט ךיא ןעק סָאװ ,ןוט ךיא לָאז סָאװ .טרירעגנָא

 ךיא בָאה ,רענעטיב ןייק טשינ ,עדמערפ .,עניימ עטנַאקַאב-טוג עכעלטע ?ןפלעה

 וצרעד ןוא עדמערפ יד ,ייז .טייקיזָאלפליה ןיימ ןוא ווירב םעד ןגעוו טלייצרעד

 רעד ףיוא .רַאלָאד וצ ןבעגעג ןוא ןפורעגּפָא ךיילג ךיז ןבָאה ,עכייר ןייק טשינ

 -ציא ךָאנ ךיא עז ווירב ןטנָאמרעדנביױא סקיניילא:םייח ןופ טייז רענייר ,רעקניל

 1930 ןיא ןעטיב ןיא טנגוי ןויצ-ילעופ ןופ ילפנעמַאזצ

 ןרָאװעג זיא'ס .טפיטשיילב ַא טימ טּפַאכעגפיוא ,טנכייצרַאפ ,ןעמענ ערעייז רעט

 ןיא רענעטיב ייוצ ןופ ןעמענ יד ךיא ןיפעג ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא .רַאלָאד סקעז

 -- טּפַאכעגוצ ךיז בָאה ךיא ןיהּוװ טָאטש ןיימ ןופ ליימ 60 ַא --- עיפלעדַאליפ

 ןפיוא .רַאלָאד 12 ןרָאװעג זיא סע .ףניפ טימ רענייא ןוא רַאלָאד 1 טימ רענייא

 .רַאלָאד עכעלטע יד קעװַא ןענעז ,ףורספליה םעד ןטלַאהרעד ןכָאנ ,גָאט ןטירד

 :רוציקבש רוציק ַא ווירב 2 ןופ

 1920 .וא .19 םעד .,ןעטיב;,

 ןבָאה ךייא ןופ ווירב םעד ןוא רַאלָאד 12 יד !בייל-קחצי רבח רערעייט

 ןוא ןייז טוג ױזַא טעװ ריא ןוא ,תולבק ייב ןגייל רימ ןוא ןטלַאהרעד רימ

 .ןעמוקעג ץונוצ רעייז זדנוא זיא טלעג סָאד .רעדנוזַאב ןבעגרעביא ןדעי סע

 סָאד טשינ ןעוו ןוא רעכיב יד רַאפ ןעלסקעוו ןעמוקעגנָא טַארוקַא ןענעז סע

 *.טסעטָארּפ םוצ קעװַא ןעלסקעוו יד ןטלָאװ ןַאד ,טלעג
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 רעד ,קינײלָא םייח --- רַאטערקעס-קעטָאילביב ןופ ןעוועג זיא ווירב ןייא

 .שטיווָאקנימ עקבייל --- רעציזרָאפ-קעטָאילביב ןופ ווירב רעטייווצ

 יא א
 יז

 "יא רימ טָאה סָאד .רעכיב 950 טַאהעג ןיוש קעטָאילביב יד טָאה 1922 ןיא

 סקינײלַא םייח סשודק םעד -- קינײלָא עקטָאנ ,ץרא ןיא ָאד ,טציא ןבעגעגרעב

 ןרַאפ ןוא .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגּפָא טייצ רענעי ןיא זיא רעכלעוו ,רעדורב

 1932 ,קעטָאילביב-רענערב .ח .י ןופ גנוטלַאוורַאפ יד

 ,שטיווָאקנימ .ש ,קינײלָא .ח ,שטיװעלעדנעמ .ל ,שטיװָאניבַאר .ח :סטכער ןופ
 (םינָאלס ןופ) יקסווָאנַאמָאר לוולעוו ,יקסווָאמַארבַא .א

 רימ טָאה סָאד .רעכיב 1.500 רעביא טגָאמרַאפ קעטָאילביב יד ןיוש טָאה ןברוח

 ,לדָאד רעדורב ןיימ ,ָאד ,טגָאזעג
 ַא .רעהפיוא ןָא ,רעװש -- סעקשַארומ יד יװ ;טיױבעג ןעמ טָאה ױזַא טָא

 -רַא רעד טימ .ןקָארשעגּפָא טשינ ,ןטלַאהעגּפָא טשינ טָאה סיזירק ַא ,לַאפכרוד

 לגיצ ףיוא לגיצ טגיילעג ,ןייטש וצ ןייטש טּפעלשעג ,ןעגנַאגעגנָא ןעמ זיא טעב

 ,טיובעג ןוא
 יד טימ ,טנעה עקידייל טימ קידנבײהנָא -- טיובעג ןעמ טָאה ױזַא טָא ןוא

 רַאפ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ךיג קעטָאילביב-רענערב .ח .י יד זיא ,רעגניפ ףניפ

 עלעסיבַא טּפעשעג ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ לַאװק רעד ןוא טנגוי רעקיטשרָאד רעד

 ןייגכרוד רעגנירג ןענעק וצ ףיוא ,גנורעטסיײגַאב ןוא טומ ,ןסיוו ,רוטלוק עשידִיי

 רעד עכלעוו טימ ,ןטָארד-לכעטש ענעדישרַאפ יד ןסיירכרוד ,געוו-רענרעד םעד

 -יָאגעװס ָאד יָאװס, רעד ןיא לעיצעּפס ןַאד ,רעדניק עגנוי עשידִיי יד רַאפ געוו
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 ,טרידַאקַארַאברַאפ ןוא טלעטשרַאפ ,טמַאצרַאפ ןוא טעבעגסיוא ןעוועג זיא ,ןלױּפ

 .סקעלּפמָאק ןוא שואי ןופ טייקכעלקערש רעד ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןוא

 ןוא טשיװעגּפָא ,טכַאמעג ףוס ַא ץלַא םעד ןופ טָאה אנוש רעטסערג רעזדנוא

 םינינב ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עקידתורוד ערעזדנוא ןעוועג שרושה ןמ רקוע

 "ול עטיימ ,סקינײלָא םייח ,סיקסוװָאקטיּפ עמייל יד ךיוא םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ,ןכיילג רעייז ןוא סניקטעב

 (176 טייז וצ) ןעטיב ןיא "ץולחה; ןופ רעדנירג יד

 -עיזי המלש ,שטיװָאמַארבַא הרש :סקניל וצ סטכער ןופ ,ןבױא ןופ עײר עטו ןעײטש

 יקסווָאמַארבַא לטיג ,(רוחב רעיַאנשזיר ַא) רעברַאפ רעדנעס ,יקסוועל

 .יקסווָאקדוי ערַאב ,קיניײלָא םייח ,יקסניפ הקבר ,יקסװָאטטַאד היננח :עײר עט2

 עקשאי ,יקסווָאקטיּפ עמייל ,ןיקטעבויל עטיימ ,שטיװָאמַארבַא בייל-קחצי :עײר עט3

 .יקסנַאשזָאר



 (ביבא-לת) ןיקטעבויל .ש

 םידמלמ רענעטינ ענײמ

 יד טשיור רעטצנעפ טייז רענעי ףיוא ,.טעברַא ןוא רעטצנעפ םייב ץיז ךיא

 ןגיוא עניימ וצ ךַאמ ךיא .סעיסלּוװנָאק ןיא טלעוװ ַא ךיז טלּפַאצ ,טָאטש עסיורג

 טמיווש ןייש ןשיראדנעגעל ,ןלופרעביוצ ַא ןיא --- ןוא םורַא ןופ ּפָא ךיז סייר ךיא

 ..עלעטעטש א ףיוא

 ןרעסַאו ךיז ןעלקיוו םליפ ןלופרילָאק ַא ףיֹוא יו --- ,ערַאשטש יד זיא טָא

 -גרַאב זיב ךייט ןופ .למיה ןעיולב ַא ןוא ןדמַאז עלעג ,ןזָארג ענירג ןשיווצ

 ןוא ייז ןיא ןוא עכיילב ,עטעשטרָאקעגנייא ,סעקזייה ענרעצליה ךיז ןעיצ ףױרַא

 ,עקיצרַאהטוג ןופ ןגיא עכעלטנרָא ,רעטכיזעג ענעפָא ןרירעמעש ייז ןשיווצ

 | .ןדיי עקידלטעטשניילק

 ןעלגניר רעמינּפ עטנאקאב ןוא ןּפיט ,ןטלַאטשעג רעטרעדנוה ןופ זיירק ַא

 !רעטכיזעג ןופ עפש ַא רַאפ סָאװ !קורדסיוא ןיא םוטכייר ַא רַאפ סָאװ .םורַא ךימ

 -ראפ סיוא ןקירד סָאװ ןגיוא ,עקיביולגי ןוא עקיצראה ,עקידתומימת ןוא עטוג

 -ייה ,ענייר ,עמערַאװ ןגיוא ,םענעי רַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טייקטיירג ןוא גנובעג

 ןופ רעטכיזעג עשידומלת ןוא עגולק יד סיורא ןענייש ייז ןשיוװצ ןוא עקיל

 | ,םידמלמ עניימ
 .רדח ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךימ טריפ ןעמ .ןעשעג סע טלָאװ ןטכענ יװ טָא

 וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ךימ ימאב ךיא ןוא טסנרע ןוא ןגיוצרַאפ זיא םינּפ סנטַאט םעד

 -תוירחא ,ענעטסָאמעג ,עסיורג טימ ןַאּפש ךיא ןוא טנעמָאמ םענופ טייקסיורג רעד

 ,טירט עלופ

 ןופ הפוקת רעיינ ַא ןיא ןיײגנײרַא לע ךיא -- ןעמוקרָאפ סע טעוװ דלַאב

 טנַאװ-חרזמ רעד ייב .רעקידלאווג ַא זיא קורדנייא רעטשרע רעד .ןבעל ןיימ

 טנַאה ַא טגיילרַאפ ,ןסעזעג רע זיא ,רדח רעד ןעוועג זיא סע ּוװ ,שרדמה:תיב ןופ

 -עגּפָא טשינ זיא לכיימש רעקיטכיל ַא ןוא ,ןגױצעגנָא ּפָאק רעד ,טנַאה ַא ףיוא

 םעד ןבעגעגוצ ןבָאה סעצנָאװ עגנַאל עטרעבליזַאב ענייז ,ןּפיל ענייז ןופ ןטָארט

 ,טעטירָאטיױא ןוא תובישח ליומ

 ךיז ןגעלפ טייל-רעטילימ .1915 ןופ געט עסייה יד ןעוועג ןאד ןענעז סע

 סָאד טָאה עיזאטנאפ רעשרעדניק ןיימ ןיא ןוא -- ,לטעטש ןיא ןזייווַאב טּפָא

 עיצאיצָאסַא ןַא ןפורעגסױרַא (שטיווָאקנימ) "רערעל םעד; לרעב ןופ טלַאטשעג

 יב ןעװעג ןענעז רעטלע םענעדיישראפ ןיא רעדניק ."לארענעג, ףירגאב ןטימ
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 ַא רַאפ סָאװ טקנעדעג ,גיוא ןפיוא דניק סעדעי ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ןעמַאזוצ םיא

 'רַאפ זא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .ןכאמ ןסייהעג םענייא ןדעי טָאה רע *גנוביא,

 טָא זַא ןוא -- חומ רערעייהעגמוא ןַא רָאנ ןעק ליפ ױזַא ןעקנעדעג ןוא ןייטש

 ,דמלמ ןיימ טציזַאב ןכלעזַא

 ךיא .גנושיױטנַא עסיורג א טראוורעד ךימ טָאה תבש ןקידנעמוק םעד רעבָא

 ןיב ךיא רָאנ יו ,טציא רעבָא .טנעקעג טינ טלָאמעד זיב ,ןיבר ןיימ ,םיא בָאה

 ,שרדמה -תיב ןיא ןיירַא |

 טכוזעג ןגיוא עניימ ןבָאה ו

 ןבָאה ןָאנביױא .חרזמ ןפיוא

 ,"ינּפ, יד טצעזעגסיוא ךיז

 -העד עשיטַאבעלַאב יד

 -יאנגעק -- ןוא רעגָאז

 קנַאב רעד ףיוא ,רעב

 -ידנטיידַאב-טשינ יד ןופ

 זיא ,עקידנגייווש יד ,עק

 רעד לרעב ןיימ ןסעזעג

 -ץגיוצעגקירוצ ַא ,רערעל

 .רענעסָאלשרַאפ ַא ,רענ

 ןיז .רעקידנגיוש  ַא

 ןופ לכיימש רעכעלטניירפ

 'רַאפ זיא ךָאו רעצנַאג ַא

 א ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװ

 'רעד ַא סעּפע ןופ סַאמירג

 ,סָארדרַאפ ןטקיטש

 נליפעג ןַאד בָאה ךיא

 ןַאפ גנוקידיײלַאב ןימ  ַא

 ,דובכ סניבר ןיימ

 זמלמ ןטייוצ ןופ

 'עז (יקצעדָארָאג) לסּפעש 2

 לילב ןבילברַאפ רימ ןענ יקסווָאקנימ לרעב "רערעל רעד;

 ועדניק יד .תונורכז עכ |

 ןעלרעהפיואמוא ןייז .טייקכעלקנערק ןייז בילוצ טליפעגטימ םיא ןבָאה

 וגעלפ רע ןעװ .ןגיוא ערעזדנוא ןיא תובישח ןבעגעגוצ םיא טָאה ןטסוה

 טיור ,רעקיצײלּפטיײרב א ,דוד ןוז ןייז ןטערטראפ םיא טָאה טעב וצ קנארק ןגיל

 ?גָאזעגסיױרָאפ ןבָאה רעדניק יד ןכלעוו ףיוא ,ןאמרעגנוי רעטנוזעג ,רעקידמינּפ

 וסּוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו .לטעטש ןיא דמלמ רעטסעב רעד ןייז טעוװ רע זַא

 וע טכאמ יו ןייז וצ ספות ןעוועג רעווש רימ זיא ,עקירעמַא ןייק טרָאפ רע זַא

 .טפנוקוצ עסיורג א עילאק שטנעמ ַא

 ראפ א ךיז טזייואב ןגיוא יד ראפ ןוא םידמלמ יד ןדניוושראפ טָא רעבָא

 ."עלוש יד; :גנוניישרעד עקידפושיכ
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 ענעי ןיא ,1916 ןיא עיצַאּפוקֶָא רעשטייד רעד תעב ךיז יז טָאה טעדנירגעג

 םעד טניווועגייב טָאה טנאדנעמָאק-ײצילָאּפ רעשטייד א ןעוו ןטייצ עקידהנושמ

 קירעהעג יו טנרעלעג ןבָאה ייז יצ ןעזוצכָאנ ידכ ,רעדניק עשידִיי ןופ ןעמאזקע

 ןטלדרעבאב א טָאטשנָא ,ןלַאז עמיורעג ,עסיורג -- רדח א טָאטשנָא ...ך"נת םעד

 לפיוו ,ָא -- !רע ףעמעלא רעביא ןוא ,סרערעל עשיגרענע ,עטריזַאר --- יבר
 -- ןעמָאנ ןייז טגָאמראפ ןאד טָאה עיזַאטנאפ רעשרעדניק רעזדנוא ראפ ץייר

 ."סרעדניק יד םייח, -- ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ --- רעדָא ,שטיוועלענעמ םייח

 ןיק טשינ -- רקיע רעד ןוא עיגרענע ןוא וויטאיציניא ןופ לאווק א ,ןייש ,גנוי

 "געעג טָאה םייח .טייקיניילק ןייק טשינ סעּפע ,"רעדנע?סיוא , ןַא .רָאנ ,רעשימייה

 טָאה -- םייח -- טסייג רעקיזָאד רעד .שטיווָאנאראב ןיא עיזאנמיג יד טקיד

 רימ ןבָאה ,טכאנ רַאפ ַא לָאמ ןייא ,טָא רָאנ .ןוימד ןשרעדניק רעזדנוא טשרעהַאב

 -עג ךיז טָאה רע .לדיימ א טימ טריצאּפש רע יװ ,סנטייוו רעד ןופ ןעזעג םיא

 טימ טקוקעג ןוא טלכיימשעג ,טלטיור

 -כָאנ ןכָאװ .ןירַא ןגיוא עריא ןיא הענכה

 ןשיוצ טדערעגמורַא רימ ןבָאה דנַאנַא

 -רַאפ טנעקעג טשינ ןוא ןינע םעד ךיז

 -רעדניק רעזדנוא סָאװ ,ּפַאלק םעד ןסעג

 ?ןכתיה ,שטייט'ס .ןטילעג טָאה עביל עש

 ןופ "רעשרעה;, רעד ,להנמ רעד ,רע

 -ניק טרעדנוה ןוא רערעל ןינמ ַא טעמכ

 ױזַא לָאמַאטימ ןזײװסױרַא ךיז לָאז ,רעד

 ַא יבגל קידוועמעש ױזַא ,טסיירד טשינ
 סע ןבָאה רימ !ןיינ .לדיימ ךעלנייוועג

 -נילשּפָארַא טנעקעג טשינ טייצ עגנַאל ַא

 ...ןעג

 ןעמוקעגנָא ְךיא ןיב עלוש רעד ךָאנ

 ןוא עטסלעניגירַא יד ןופ םענייא וצ

 ךורב-השמ 'ר :םידמלמ עטסלופטרעוו

 -ַאדעּפ ַא ןעוועג זיא רע .יקצַאשטלַאמ

 -נצנעלג טַאהעג טָאה ןוא ,רעטסיימ ַא ,גָאג

 ןוא ליטס ןענרעל וצ ןדָאטעמ עקיד

 שיערבעה ןופ ןשינעטנעק עניימ .ךַארּפש

 -רעד ַא .םיא ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה יקצַאשטלַאמ ךורב-השמ 'ר
 ןביירשרעביא ןסיײה רע טגעלפ גנולייצ

 .רצוא-רעטרעװ רעזדנוא טרעסערגרַאפ םורַא ױזַא ןוא ,ןטנַאירַאװ 6--5 ןיא

 ןביירש וצ ייז טריריּפסניא ןוא טלייטעגסיוא רע טָאה םידימלת 5 ןופ עּפורג ַא

 ןוא ןרעלעפ יד ףיוא ןזייוונָא ןדערמורַא רע טגעלפ רעדיל עקיזָאד יד ...רעדיל

 ןעיירעפיטש ערעזדנוא רַאפ םגה .ןײרַא למיה ןיא ןבייה זרעפ םענעגנולעג ןדעי

 -בילַאב ַא זדנוא רַאפ ןעוועג ךָאד רע זיא ,ןרעװ טפָארטשַאב גנערטש רימ ןגעלפ

 ,רעזייווגעוו רעטנעָאנ ןוא רעט
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 טימ רעכיוה א ,טלַאטשעג עכעלרעה א ,דליב ךעלרעה א ףיוא טנייש טָא ןוא

 יַאמש 'ר -- דמלמ רעטצעל ןיימ -- טכיזעג קידנענייש א ןוא ןגיוא עקידלקניפ

 םעד ףיוא דובכה:תארֵי טימ טקוקעג טָאה לטעטש עצנאג סָאד .,(יקציווָאסיל)

 ןטכייל ןגיוא ענייז זא ,טכודעג ךיז טָאה סע .ןדמל ןלעדייא ,ןגולק ,ןטלא ,ןקיזָאד

 ןקוק המכח רעשידַיי ןופ ןרָאי רעטנזיוט זַא ןוא ןלַארטש-ןעגטנער יװ ךרודַא

 ַא טּפאכעגניירַא טָאה רע ןעוו ייס ,הרות ןדער טגעלפ רע ןעוו ייס .ייז ןופ סױרַא

 .םיא טימ סעומש א ןופ סונעג ןתמא ןא טאהעג ןעמ טָאה דימת -- ,ןילוח-תחיש

 קיטכיוו רעדנַא ןַא סעּפע ןעוו רעדָא בר א ןלייווסיוא םייב טָאטש ןטלאה טגעלפ

 "בקעי -תיב,; לוש-לדיימ עזעיגילער יד

 לקצַאכ) רענײװ המלש ,ןיקטעבול עשטיא-בקעי 'ר לוש רעד ןופ םינקסע יד ןבױא

 ךעלרעדניק יד ןופ רענײק .(םעדייא סלקצַאכ) יקסווָאבוקַאי השמ'םהרבא ןוא (ןוז

 .טשינ ןבעל

 ןבָאה ןרעיוא ,םיא וצ טדנעוועג ךיז ןגיוא ןבָאה ,ןקורנָא ךיז טגעלפ שינעעשעג

 ביל טשינ טָאה רע רעבָא ?רע טגָאז סָאװ --- גנוטכיר ןייז ןיא טלעטשעגנָא ךיז

 ףיוא ןטרַאװ טפרַאדַאב ןעמ טָאה גנַאל .ךַאז רענעי ןיא ןשימ וצ ךיז טַאהעג

 ןופ ןעועג זיא תוליצַא ןייז ,שטנעמ רעד ןעוועג זיא לדייא לייוו ,גנוניימ ןייז

 טנעקעג סע ןבָאה עיצידארט רעשידִיי ןופ ןרָאי רעטנזיוט רָאנ סָאװ ,ףָאטש םענעי

 .ןבעווסיוא

 שי

 ןיא יו טכָאק ,טעברַא ךיא ּוװ ,ָארויב ןיא .טכאמעגוצ ןענעז ןגיוא עניימ

 בעווש ךיא .רעגיה ןייק טשינ ןיב ךיא .ןָא טשינ סע טייג ךימ רעבָא ,לסעק ַא

 א ןיא ,טייו ךיז ןיפעג ךיא .טייצ ןוא טרָא רעביא לגילפ ענעעזעגמוא טימ
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 ןיא ךיז ןיפעג ךיא ...לכייט ןוא גרעב ,רעדלעוו ןשיווצ -- ,לקניוו ןטפושיכראפ

 עבלעז יד .תודע עמוטש יװ ןעייטש לָאמ א יו סעקזייה עבלעז יד -- .ןעטיב

 רעבָא -- ,לטעטש ןרעטניה ןסילפ ןרעסַאװ עבלעז יד ןוא ךרוד ןבעווש ךעלסעג

 ?ןשטנעמ יד

 ?ןשטנעמ עטוג עכעלטנרָא ןוא רעטכיזעג ערעטיול ,ריא טייז ּוװו

 עקניסיז ,ךעלמיכאלמ עקידלושמוא ,ךעלרעדניק ערעייט ,ריא טנעז ּוװ

 ?ךעליכדרמ ,ךעלהשמ ,ךעלהמלש

 טייז רענעי ףיוא ..ןדנּוװשראפ ןענעז סעיזיוו יד .ןגיוא יד ףיוא סייר ךיא

 .סעיסלּוװנָאק ןיא טלעװ א ךיז טלּפאצ ,טָאטש עסיורג יד טשיור רעטצנעפ

 1924 רָאי ןיא ָאריּפַאש .א ןופ עלוש עשייערבעה יד



 שטיווָאמַארבַא דוד

 1939 שדוח רענמעטּפעפ ןופ געט יד ןיא ןעטינ

 ָאידַאר רעװעשרַאװ רעד ןיוש זיא ךורבסיוא-המחלמ ןופ גָאט ןטשרע ןיא

 ןטָאברַאפ זיא גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד רַאפ רעקרַאפ-ןַאב רעד ,קיטעט טשינ

 רימ .ןעגנוטייצ ןייק טשינ ןעמוקַאב רימ .טלעטשעגּפָא גנודניברַאפ-טסָאּפ יד ןוא

 ןופ גָאט ןטירד ןפיוא .דנַאל ןיא רָאפ טמוק סָאװ םעד ןופ תועידי ןייק טשינ ןבָאה

 רעד רעביא טיג ,1929 רעבמעטּפעס ןטירד םעד ,ןלױּפ ףיוא לַאפנָא ןשטייד

 -שטייד ןפיוא עגַאל רעד ןגעו טכיזרעביא ןַא םענייז ןיא ָאידַאר רעװקסָאמ

 ,"ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןעװעטַאר ןעק סנ ַא רָאנ זַא; ,טנָארפ-המחלמ ןשילױּפ

 ןוא ןלױּפ ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא ייז סָאװ ,םיטילּפ ,ןדִיי עכעלטע

 ,ןלַאפעצ ךיז זיא טכַאמ עשילױּפ יד זַא ןלייצרעד ,לטעטש ןיא זדנוא וצ ןעמוקנָא

 ןיא ,ןשטייד יד ןוא גנוריפנָא עשירעטילימ עלַארטנעצ ןייק רעמ ָאטשינ זיא'ס

 קָאטסילַאיב ,דנַאטשרעדיױװ ןייק טשינ ןענעגעגַאב ,ןלױּפ רעביא שרַאמ רעייז

 לענש ךיז ןקור ןוא קסיװָאקלָאװ ייב ןעייטש ייז ,ןשטייד יד ךרוד ןעמונרַאפ זיא

 ,טנגעג רעזדנוא וצ

 ,עטייווצ יד טימ ענייא גנודניברַאפ ַא ןָא ,ןליײט-יײמרַא עשיליוּפ ענעסירעגּפָא

 ןצישַאב וצ ךיז ידכ ,רעדלעוו יד ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןוא םורַא ךיז ןּפעלש

 -ילימ עדעי ןסישַאב ןוא קירעדינ רעייז ןעילפ סָאװ ,ןענַאלּפָארעַא עשטייד ןופ

 גנורעקלעפַאב עליוויצ יד ךיוא ןסישַאב ןענַאלּפָארעַא יד .גנורירטנעצנָאק עשירעט

 סעיצנַאטס'ןַאב ןוא ןקירב עלַא .רעדלעפ יד ףיוא טעברַא רעד ייב ןוא ןגעוו יד ףיוא

 ןלייט זַא רעביא טיג'מ .טרידרַאבמָאב טפול רעד ןופ ןרעוו זיירק רעזדנוא ןיא

 ןטרָאד ןוא סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא ךיז ןעלמַאז ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ

 .תונחמ עשיטסירעלטיה יד ןגעק ףמַאק ַא ןעמענפיוא ייז ןלעוו

 ײז .טלמוטעצ זיא טכַאמ עכעלרעגריב ןוא עשַיײצילָאּפ עשיטָאטש רעזדנוא

 יז .סעלַארטנעצ ערעייז טימ גנודניברַאפ ןייק טשינ ןבָאה ןוא ןסירעגּפָא ןענעז

 ןדָיי יד וצ ךעלדניירפ ןענעז ןוא לטעטש ןופ ןסַאג יד רעביא םורַא ךיז ןעיירד

 דנַאלשטײד-רעלטיה .,(טייצ עצנַאג יד רעגייטש רעייז ןעוועג זיא'ס יו טשינ)

 רעייז סיוא טעדרָאמ ןוא טעטש ערעייז טנערב רעלטיה .אנוש רעייז ךיוא זיא

 טציא ייז טדניב סמַאזניימעג סעּפע יװ ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה'ס .גנורעקלעפַאב

 ,ןדַיי יד טימ
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 טייהרעמ עקידנגיוורעביא ןַא טעדליב סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשיסור-סייוו יד

 ןעִימַאב ןוא ןטפעשעג יד ןרעגַאלַאב ייז .קַיור זיא ,זיירק רעזדנוא ןיא (905/ו

 ,שוחב טליפ גנורעקלעפַאב עשיסור:סייוו יד .ךיז טזָאל סע סָאװ ןפיוקוצנייא ךיז

 טשינ יז טעוװ ,ןדַיי יד ךיז ןקערש סע ןכלעוו רַאפ ,קילגמוא עסיורג סָאד זַא

 .דָי םעד יװ טקנוּפ טנַאּפוקָא ןשילױוּפ םעד טנייפ טָאה סור-סייוו רעד .ןרירנָא

 ..ןזיילסיוא עדייב ןופ םיא טעװ רעלטיה .תונובשח ענייז ןדייב טימ טָאה רע

 .גנומיטש רעייז טלָאמעד ןעוועג זיא ױזַא

 ןופ ןדִיי יד ןבָאה ,םיאנוש טימ טלגנירעגמורַא ןטייז עלַא ןופ ,םַאזנייא ןוא טנלע

 לָאז סָאװ ,סנ ַא ףיוא טקוקעגסיוא גנולפייווצרַאפ רעייז ןיא לטעטש רעזדנוא

 -ַאב רעשיסור-סייו רעד ןופ ןוא לגענ עשירעדרעמ עשטייד יד ןופ ןעװעטַאר ייז

 .קַיור קיטכעדרַאפ זיא סָאװ ,גנורעקלעפ

 גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ,טכַאנרַאפ תבש ,רעבמעטּפעס ןט16 םעד

 ,(ןעטיב ןופ ברעמ ףיוא רעטעמָאליק 40) יָאנשזיר ןיא ןיירַא ןענעז ןשטייד יד זַא

 ןרָאװעג לופ ןענעז ןסַאג יד ןוא הליהק עשידִיי יד טּפַאכעגמורַא טָאה הלהב ַא

 רענייא גנוטער ַא ןכוז טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןדַיי ענעריולרַאפ ,עטלמוטעצ טימ

 | ,ןטייווצ םייב
 -ָאלשרַאפ רעטנוא .ךַאװ ןעוועג עלַא ןענעז קיטנוז ףיוא תבש ןופ טכַאנ יד

 ,טכיל-ענבלח ןוא ןּפמָאל-טפַאנ ןופ ןייש םייב ,סנדָאל עטכַאמעגוצ ןוא ןריט ענעס

 -כוש ,שעוו ,םישובלמ :טעברַא עטפַאהרעביפ ַא ןעגנַאגעגנָא בוטש רעדעי ןיא זיא

 -וצסױרַא ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ןוא םיצפח עלופטרעוו ענעדיײשרַאפ ,גרַאוװ

 טרילורטַאּפ טָאה טכענ יד ןיא לייו) ןטפעשעג יד ןופ תורוחס לייט ַא ןעמענ

 ןייז טזמעג טָאה ןעמ ןוא ךַאװ עכעלטסירק עכעלרעגריב ַא ןסַאג יד רעביא

 טקַאּפרַאפ ןעמ טָאה ץלַא סָאד -- ,(ןרעו וצ טקרעמַאב טשינ קיטכיזרָאפ רעייז

 ורעטנוא דרע רעד ןיא ןבָארגרַאפ סע ןוא קעז ןיא רעדָא ,סנטסַאק ענרעצליה ןיא

 ,ץלָאה ןערב ןסיוטש רעטנוא ךעלרעמעק ןיא ,טסימ ןרעטנוא ןלַאטש ןיא ,ליד

 טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .ןרָאװעג טריקסַאמרַאפ טוג ןענעז ןשינעטלעהַאב עלַא יד

 ןטקודָארּפ זייּפש טגײלעגניײרַא טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,קעז-קור טיירגעגנָא ןעמ טָאה

 סע ביוא ,ןפיולטנַא ןפרַאד טעװ ןעמ ןעוו "געוו ןפיוא ,, ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא

 ךָאנ .יָאנשזיר ןיא ןײירַא ןענעז ןשטייד יד זַא ,העידי יד ןקיטעטשַאב ךיז טעוו

 -ּפעס ןט17 םעד ,ירפ רעד ןיא קיטנוז סנגרָאמוצ ףיוא ,טכַאנ רעזָאלּפָאלש רעד

 ןדָאלַאב ,ןדִיי לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ זיא ,גנַאגפיואנוז טימ ךיילג ,רעבמעט

 ,ןײרַא סַאג ןיא רעזייה ערעייז ןופ סױרַא ,סעצײילּפ יד ףיוא קעּפ ערעווש טימ

 טלעק ןופ טלסיירטעג ךיז ןבָאה ,קעז-קור עניילק טימ ענעדנובעגמורַא ,רעדניק

 ןוא ךעלקעּפ טימ ענעגנָאהַאב ,ןרעווָאר .טפול-טסברַאה רעקידנעניגַאב רעד ןיא

 שלייוו עלַא טיירג הרוש ַא ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ,הרבח עגנוי ייז ןבעל

 סנעמעוו ,טנעה ערעייז ףיוא רעדניק-גיוז טימ ןעיורפ .געוו ןיא ןזָאל וצ ךיז

 ןשטנעמ עקנַארק ,ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןיא טריזיליבָאמ ןעוועג ןענעז רענעמ

 ןענעז .סופוצ ןיירַא געוו ןיא ןזָאל טנעקעג טשינ ךיז ןכָאה סָאװ ,טייל עטלַא ןוא

 ןפױלטנַא עכלעוו עלַא יד טקוקעגכָאנ האנק טימ ןבָאה ןוא טלפייווצרַאפ ןעוועג

 יד ןיא ,ענעפָא רעזיה יד ןופ ןריט יד ,ןסָאלשעג ןעוװעג ןענעז ןטפעשעג יד
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 :סױרַא טָאה אנוש ןקידנעמוקנָא ןרַאפ קערש יד .ןכַאז ענעפרָאװעגנָא ןרעמיצ

 רעייז ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,סױרַא סַאג ןיא רעזייה ערעייז ןופ ןדַיי יד ןבירטעג

 .גנוטער

 לא יא
+' 

 רע יו ןעמ טעז ,קעטַאגניג קַאילָאּפ םעד ,לטעטש ןופ רעטסיימרעגריב רעד

 קידנדייר טשינ למוטעג עצנַאג סָאד טריװרעסבָא ןוא סַאג ןיא םורַא טריצַאּפש

 ןוא סיורג ןרָאװעג זיא הלהב יד ןעװ טנעמָאמ ַא ןיא .טרָאװ ןייק םענייק טימ

 -טע טגערפעג קעטַאגניג טָאה ,ןפיול םוצ ןריר ןעמונעג ךיז ןבָאה סַאג ןיא עלַא

 "טייז רעשיטעיווָאס רעד וצ, -- ??ןפיול ךיז ריא טביילק ןיהּוװ, :זדנוא ןופ עכעל

 ,רעטסיימרעגריב רעד טקרעמַאב ,"ןפיול וצ סָאװ ָאטשינ, .רעפטנע ןַא ןלַאפעג זיא

 ,רימ; ."רעטרע ערעייא ףיוא ןציז טביילב ןוא רעזייה ערעייא ןיא קירוצ טייג,

 ךיז ןעיירד עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עטנּפָאװַאב יד ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןָא רע טזייוו

 ָאטשינ זיא סע לייוו ,ןעמַאזוצ ךייא טימ ָאד ךיוא ןביילב ,סַאג רעד רעביא םורַא

 ןריסַארג סע .טכַאמרַאפ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןענעז ןגעוו עלַא .ןפיול וצ ןיהּוװ

 ."לטעטש ןיא ןביילב וצ רערעכיז זיא'ס ןוא ןענױשרַאּפ עקיטכעדרַאפ ייז רעביא

 ,רעטרעוו ענייז רַאפ טַאהעג ארומ ןײלַא טלָאװ רע יו ,הקספה רעצרוק ַא ךָאנ ןוא

 ,קירוצ העש עכעלטע טימ ,ןעניגַאב םעד זיא ײמרַא עטיור יד, :םעצולּפ רע טגָאז

 .יצּפלָאטס-עלערָאגענ ייב סַאּפ-ץענערג ןשילױוּפ-שיטעיװָאס םעד ןעגנַאגעגרעבירַא

 ןלעװ טונימ עדַאיל ַא .רעטילימ ןשיסור ןופ ןעמונרַאפ ןיוש זיא שטיוװָאנַארַאב

 ןלעװ ןשטייד יד יװ רעִירפ ןעמענרַאפ טיבעג רעזדנוא ןלעװ ייז ןוא ָאד ןייז ייז

 רעװקסָאמ ןופ ןעמונעגפיוא רע טָאה העידי יד זַא ,וצ טיג קעטַאגניג ,?ןזייוװַאב סע

 "ידַיי רעד ןבעגרעביא סעיינ סָאד ןלָאז רימ זַא זדנוא רע טעב ףוס םוצ .ָאידַאר

 ןקִיורַאב עלַא ךיז ןוא גנורעקלעפַאב רעש

 ענייז ןופ טייקיטכיר רעד ןיא טשינ ךיז טביילג'ס .טשַאררעביא ןענעז רימ

 ןייק טשינ רַאפ טנַאקַאב זדנוא ןשיוװצ זיא קעטַאגניג קַאילָאּפ רעד .רעטרעוו

 ,דשוח םיא ןענעז רימ ?עיצַאקָאװָארּפ ַא טשינ ָאד טקעטש .לארשי-בהוא ןסיורג

 ןעק החמש רעזדנוא .העידי רעד ףיוא ןריגַאער ןלעװ רימ יו ןעז ליוו רע זַא

 ןיא ,טנגעגמוא רעד ןיא זַא טרפב ,זדנוא רַאפ קילגמוא ןַא טימ ןקידנע ךָאנ ךיז

 סעּפורג רעטילימ עשיליוּפ טקעטשרַאפ ןגיל ,לטעטש םורַא רעדליוװ עטנעָאנ יד

 ןריסרוק ןעגנַאלק .זדנוא רעביא ןכַאמ "ךעליירפ, לסיב ַא ךיז ןענעק ייז ןוא

 ןענעז סע ןוא ןדִיי טרימָארגָאּפ סעּפורג עכלעזַא ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןיא זַא

 .תונברק ןעוועג

 עכלעוו ,ןדַיי עטלפייווצרַאפ יד ןקַיורַאב ןליוו רימ .עכעלנייּפ ַא זיא עגַאל יד

 יד ךיז ןקערש רימ ןוא סעצײלּפ יד ףיא ךעלקעּפ יד טימ סַאג ןיא ןעייטש

 טריצָאװָארּפ :קנַאדעג רעד רעהפיוא ןָא טרעטַאמ סע ,ןטײרּפשרַאפ וצ הרושב

 ?קעטַאגניג קַאילָאּפ רעד טשינ זדנוא

 -ַאגניג טקיטעטשַאב רע ןוא יקסװָאקטיּפ עמייל ןָא טמוק טייז רעקירב ןופ

 טָאה ,טלַאהניא ןבלעז םעד טימ ,העידי ַאזַא זַא טלייצרעד עמייל .רעטרעוו סקעט

 "ומָאק רעשידרערעטנוא רעשיסור-סייו רעד ןופ דילגטימ ַא ןבעגעגרעביא םיא
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 .ָאידַאר רעװקסָאמ ןופ טרעהעג ךיוא סע טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 סױרַא טפור סע ןוא סַאג רעד רעביא טײרּפשרַאפ לענש טרעװ הרושב עטוג יד

 ןיא ץלַא ךָאנ ןעמ זיא ךָאד ןוא .םלוע ןטלמַאזרַאפ םייב דיירפ עכעלביײרשַאבמוא ןַא

 ,קיטכיר עקַאט זיא העידי יד יצ קפס

 .ןעגנוריסַאּפ עקידרעטייוו ןופ גנוטרַאװרעד ןיא סָאג רעד ףיוא ןביילב רימ

 נָא יא
4 

 ףיוא טלמַאזעגפיונוצ ןעוועג עלַא ךָאנ ןענעז רימ ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ריט רעטניה ַא ךרוד ךיא ןיב ,ןפיול םוצ עלייוו עלַא טיירגעג ךיז ןוא סַאג רעד

 ןופ זיוה ןיא ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,בלעוועג ןיימ ןיא ןיירַא

 ןסָאלשעגוצ טשינ ךיא בָאה ריט יד .(םעדייא סכורב עקבייל) שטילערַאק ;םירפא

 ןעמונעג בָאה ךיא יו םעדכָאנ ןייגוצסיױרַא ךיילג טנכערעג בָאה ךיא לייוו

 ,םעצולּפ .רעווָאר ןיימ וצ שזַאגַאב םעד ןדניבפיונוצ רעסעב ידכב ,לקירטש ַא

 עגנוי עשיסור-סייוו יירד בלעוועג ןיא ןיײרַא ןענעז ריט רעד ךרוד יוװ ךיא עזרעד

 סָאװ ,(1) קישַאקול ןָאטנַא ןוא יקסווָאלסַאמ ַאשַאס ,שטיװערַאקַאמ ַאיטסָאק) םירוחב

 -ָאק רעשיסור-סייו רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפנָא יו טנעקעג ייז בָאה ךיא

 ןרָאי ןיב ךיא עכלעוו טימ ןוא ןָאיַאר רעזדנוא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומ

 -עג רימ זיא טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא ךוזַאב רעייז .טעדניײרפַאב ןעוועג גנַאל

 : ,קידנלַאפפיוא ןרָאװ

 ןילַאטס זַא ,טסייוו דוד ,וד, :קידהצילמ רימ וצ ךיז טדנעוו קישַאקול ןָאטנַא |

 "?ערַאשטש טייז רעטייווצ רעד ףיוא טייטש

 .זדנוא וצ טמוק ײמרַא עטיור יד זַא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,סייוו ךיא

 ףָאטש ןטיור ןפיוקרַאפ זדנוא טסלָאז וד זַא ,ןליוו רימ ,ךישממ זיא קישַאקול

 -ילַאטס רַאפ ךיז טסקערש וד ?ןרָאװעג סַאלב דוד וטסיב סָאװ; .ןענָאפ ףיוא

 .קיטיידייוצ רע טקרעמַאב *??ןענ

 ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןיא .עגַאל רעמענעגנָא-טשינ ַא ןיא ןענופעג ךימ בָאה ךיא

 ןעמ זַא דשח ןטסנעלק ןרַאפ ,עמרוט רָאי 10 זיב ,ןפָארטש ערעווש ןעוועג ןענעז

 רַאפרעד טָאה טייצ-המחלמ ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ תוכייש ַא טָאה

 ײצילָאּפ עשילױּפ יד טָאה רעירפ םישדח עכעלטע טימ .ףָארטש-טיוט טָארדעג

 סָאװ ,ףָאטש ןטיור רעקיטש עלַא ןעוועג קדוב טָאה ןוא טפעשעג ןיימ טכוזַאב

 -ומָאק יד סָאװ ,ןָאפ רעד ןופ ףָאטש ןטימ ןסַאּפ טלָאזעג ךיז טָאה ברַאפ רעייז

 -עגפיוא יַאמ ןט1 םעד דובכל טָאה לטעטש רעזדנוא ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינ

 -- *עצינָאװז, רעד ףיוא ןוא "דָאס רעטסוּפ,) ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנָאה

 סייו ךיא יצ טשרָאפעג יײצילָאּפ-םייהעג יד ךימ טָאה גנַאל ,(םערוטיןקָאלג ה"ד

 רימ טימ ןעוװעג רעטעּפש זיא ,עוװוָארעבירפ ףרָאד ןופ ,קישַאקול ןָאטנַא (1)

 --1942) ?סורַאלעב  ַאיַאקסטעװָאס , דַאירטָא ןשינַאזטרַאּפ םעד ןיא ,דלַאװ ןיא ןעמַאזוצ
 -סיוא םייב ,1944 גנילירפ .גנולײטּפָא-ריּפשסױא רעטיור רעד ןיא טנידעג טָאה רע (44
 -עגמורַא עילָאּפַאז ןופ אנעשטאי .מ רבח ַא םענייז טימ ןָאטנַא זיא ,עבַאגפיוא ןַא ןריפ
 יד ייב) ןטנַאיצילָאּפ עשיסוריסייו ןוא טייל-ס.ס עשטייד 60 ךרוד ןרָאװעג טלגניר
 ןלַאפעג ןָאטנַא זיא ףמַאק ןכיילגיטשינ םעד ןיא .(יקוועלַאנ ןוא ראהאפ רעפרעד
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 טפיוקעג רימ ייב טייצ רענעי ןיא טָאה םירעױוּפ יד ןופ רעוו קנעדעג ךיא יצ ןוא

 .ףָאטש ַאזַא ןופ םוטנַאװק רעסערג ַא

 לייוו ,ףָאטש ןטיור םעד ןפיוקרַאפ ייז לָאז ךיא יצ טלקנעווקעג ךיז ךיא בָאה

 ךיז טיירד גנונעפָאװַאב רעלופ ןיא ײצילָאּפ יד ,ָאד ךָאנ זיא טכַאמ עשיליױוּפ יד

 ןגיל ןעגנולײטּפָארעטילימ עשילױוּפ .גנונעדרָא טלַאה ןוא ןסַאג יד רעביא םורַא

 רעפרעד עקימורַא יד ןופ םִייוג ןומה רעקיזיר ַא ,דלַאװ ןטנעָאנ ןיא טקעטשרַאפ

 ןטסינומָאק יד ןופ טנעה יד ןיא ףָאטש רעטיור רעד .לטעטש סָאד טציילפרַאפ

 רַאפ לַאנגיס ַא יװ ןרעוו טצונעגסיוא ןטנעמעלע עשירעכערברַאפ ךרוד ןעק

 יד רעדייא ךָאנ קילגמוא ןַא טימ ןקידנע ךיז ןעק סע ןוא ןדִיי זדנוא ןגעק ןעורמוא

 ךיוא טָאה ףָאטש ןטױר םעד ייז ןבעג טשינ .ןעמוקניירַא טעװ יײמרַא עטיור

 -ָאס רעד ןגעק ןיב ךיא זַא ןרָאװעג טשטייטעגסיוא טלָאװ סע .ןעניז ןייק טשינ

 ןעניוועג וצ ידכ .ערעווש ןייז ןלעװ רימ רַאפ ןטַאטלוזער יד ןוא טכַאמ-ןטעיוו

 עקידנכערּפשטנַא יד הרוחס ןסיוטש יד ןשיװצ ןכוזמורַא ןעמונעג ךיא בָאה טייצ

 -עגסױרַא ךיא בָאה ףוס םוצ .קידלודעגמוא ןענעז ןטסירק עגנוי יירד יד .ברַאפ

 ןייא ןעועג טבעװעג גנעל רעצנַאג רעד ןיא זיא סָאװ ,ףָאטש קיטש ַא ןגיוצ

 -ילוּפ רעד ןופ רילָאק רעד ןעוועג זיא סָאד .טיור -- עטייווצ יד ,סייוו טפלעה

 עכעלטע טימ ןוא ןסירעגּפָא ייז ןבָאה לייט ןסייו םעד .ןָאפ רעשהכולמ רעש

 ןוא םָארק ןופ סױרַא ייז ןענעז טנעה יד ןיא ףָאטש ןטיור רעטעמ קילדנעצ

 "ַארוה; ַא טימ ןוא רענעפ עטיור טלקיוװעגרעדנַאנופ ייז ןבָאה ךָאנרעד ךיילג

 ,סַאג ןיא קעװַא ייז ןענעז ײמרַא רעטיור רעד רַאפי

 ןזיווַאב טשינ ךָאנ בָאה ךיא זַא לענש ױזַא ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא סָאד

 םירפא רבח רעטוג ןוא פָאבעלַאב ןיימ ןיירַא טפיול סע יוװ ,םָארק ןופ ןײגוצסױרַא

 יקסווָאקטיּפ לזייא ןפָאלעגנײירַא ןענעז םיא ךָאנ .סַאלב-טיוט זיא רע .שטילערַאק

 ןוא ,סעקַאלוק ענייז טימ טָארדעג רימ טָאה ייז ןופ רענייא .ןדִיי עכעלטע ךָאנ ןוא

 קילגמוא ןַא טכַארבעג טסָאה וד, :רָאכ ןיא ןעִירשעגסיוא ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא

 עטיור סָאד ןבעגעג ייז וטסָאה סָאװרַאפ ,ןטחשסיוא זדנוא טעוו'מ ,זדנוא ףיוא

 -ץוש ַא יו םורַא ךימ ןעלגניר רעטסעוװש עדייב עניימ ןוא עמַאמ ןיימ *?טנוויײיל

 םעד ןיא ןענעז עכלעוו ,ןדַיי יד ןופ גנוטלַאה רעקידנעָארד רעד ןגעק טנַאװ

 .ןייז וצ סרוד ךימ לולע טנעמָאמ

 וד, :ןעיירש ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ ענעקָארשעצ ךָאנ ןפיול וצ ןעמוק סע

 וטסָאה סָאװ ,ןרימָארגָאּפ זדנוא ןעמ טעוװ ריד בילוצ ,תומה-ךאלמ רעזדנוא טסיב

 "!סַאג ןיא ךיז טוט סע סָאװ קוק ,!?ךעלרעדניק עניילק ערעזדנוא וצ טַאהעג

 ןוא ּפעק עטזױלבטנַא טימ ןטנַארטסנָאמעד ןומה םעניילק ַא ןופ ץיּפש ןיא

 ,ןטסירק עטנָאמרעד יירד יד ןעגנַאגעג ןענעז רענעפ עטיור עטלקיוװעגרעדנַאנופ

 -יא רעד ןופ ךורבסיוא רעקידמעצולּפ רעד .?לַאנָאיצַאנרעטניא, םעד קידנעגניז

 ןטנַאיצילָאּפ יד זַא רעכיז ןעוועג זיא ןעמ .הלהב ַא ןפורעגסױרַא טָאה שינערעקרעב

 םירעיוּפ .דָאב-טולב ַא טימ ןקידנע ךיז טעװ סע ןוא יירעסיש ַא ןענעפע ןלִז ו

 ןענַאּפש ,לטעטש ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רעפרעד עטנעָאנ יד ןופ

 .םייהַא ייז ןרָאפ ּפָאלַאג ןיא ןוא רענעגעוו יד ןיא דרעפ ערעייז ןייא ךיג ףיוא

 -ילָאּפ עשילױּפ יד .רעזייה יד ןיא ךיז טקעטשרַאפ גנורעקלעפַאב עשידִיי יד
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 רעטסיימרעגריב םעד .םלענ ןרעוו ןוא ןטייז עלַא ןיא םורַא ךיז ןקוק ןטנַאיצ

 .ןשטנעמ ןופ טקידיײלעגסיױא-בלַאה ןרעוו ןסַאג יד .טשינ ךיוא ןעמ טעז ןקעטַאגניג

 רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא סַאגטּפױה רעד ךרוד טרישרַאמ עיצַארטסנָאמעד יד

 ןפיוא סגעווקירוצ ריא ןיא ןזָאלעגרעדנַאנופ טרעוו ןוא (*גרַאב, םוצ) טָאטשריײנ

 טלעטשעגפיוא זיא סע ּוװ ,רעשעלרעייפ יד ןופ עדייבעג רעד ייב ,ץַאלּפ-קרַאמ

 ןכָאנ רענייא רענדער ףױרַא ןעגנירּפש סע .ענובירט עטריזיװַארּפמיא ןַא ןרָאװעג

 רָאפ טמוק סע סָאװ ,שינעעשעג עשירָאטסיה עסיורג יד ןענָאטַאב ייז .ןטייווצ

 -נַאנופ טונימ רעד ןיא זיא הכולמ עשיצירּפ עשיליוּפ יד, .ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 סיוג טיירש -- ,"ועגריב עיירפ ןרעוו רימ ןוא ,ןלַאפעגרעדנַאנופ ,ןזָאלעגרעד

 ןשילױוּפ םעד הרובק וצ קלָאפ עשיסור:סייוו סָאד טגנערב רעטציא; .רענדער ןייא

 טגָאז ,'סעמרוט יד ןיא רעדירב ערעזדנוא טקיניײּפרַאפ טָאה סָאװ ,םזישַאפ

 ודנוא טרעדירברַאפ ,רעקלעפ ןופ ןירעיירפַאב יד ,ײמרַא עטיור יד, .רעטייווצ ַא

 ףרָאד ןופ טסירק רעגנוי ַא .רענדער רעטירד ַא רעטנוא טכיירטש *ןעמעלַא

 ןופ, :טעדלעמ ןוא טרָאװ ַא טמענ ,קושטוועל ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ עוָארעבירּפ

 יד רעביא טמענ ײמרַא עטיור יד ןעמוקנָא טעװ סע זיב ןָא טנעמָאמ ןקיטציא

 ןוא ,זיירק רענעטיב ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינומָאק יד טיבעג םעד רעביא טכַאמ

 ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ."גנונעדרָא ןוא ור רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא יז

 -לָאהָאקלַא ןוא ןענַארָאטסער ,ןטפעשעג ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא :קושטוועל טנדרָארַאפ

 ןלעװ טלַאװעג טימ טעװ סע רעוװ .ןסָאלשעג רעטייו ףיוא ןביילב ,ןעניזַאגַאמ

 רע .ןרעוו טפָארטשַאב גנערטש טעוװ םָארק רענעסָאלשעג ַא ןיא ןסײרניײרַא ךיז

 ,ןשינעעשעג עקידרעטייו יד ןופ גנַאג ןיא קַיור ךיז ןטלַאה וצ םלוע םעד טעב

 רעד .ןסַאג יד ףיוא סעּפורג עסיורג ןיא ןעלמַאזפיונוצ טשינ ךיז לָאז ןעמ ןוא

 טשינ גָאט ןקידקיטנוז םעד ןיא זיא'ס .גנוקריוו עקירעהעג יד טַאהעג טָאה לעפַאב

 ךיוא טלָאװ סָאד סָאװ ,טפעשעג ַא ןיא ךיז ןסײרניײרַא ןופ לַאפ ןייא ןייק ןעוועג

 טוצ :טרּפ ןקיטשינ ַאזַא קנעדעג ךיא .ןדִיי ןגעק ןעורמוא ףיוא לַאנגיס ַא ןעוועג

 ,"דוד רבח, םעד ןעקנַאדַאב וצ ןסעגרַאפ טשינ קושטוועל טָאה עדער ןייז ןופ ףוס

 ןטיירב ןרַאפ זיא םורַא ױזַא .ןעקנָאשעג טָאה רע סָאװ ,ףָאטש ןטיור םעד רַאפ

 ,(2) ...עיצולָאװער רעד רַאפ "רעייטשוצ/, ןיימ םסרופמ ןרָאװעג םלוע ןכעלטסירק

 -טנגוי עּפורג ַא .םלוע רעטלמַאזרַאפ רעד רעדנַאנופ ךיז טייג סעדער יד ךָאנ

 -ַאֹּפ יירד ןענעּפָאװטנַא וצ ידכ עדייבעג-ייצילָאּפ רעד ןיא טמוק ןטסירק עכעל

 סע .רעוועג רעייז וצ ןעמענ ייז ןוא ,ןענופעג ןטרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיציל

 םעד ףיױא תוכיראב ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ףָאטש ןטיור ןטימ עטכישעג יד (2)
 .רוטש ענעי ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנומיטש עזעוורענ יד טרירטסוליא ,טלעטשעגּפָא
 ,קערש-טיוט ןוא גנולפייווצרַאפ טימ ןעוועג לופ ןענעז עכלעוו ,געטיסגנַאגרעביא עשימ

 ,רעטעּפש ןשינעיײװכָאנ ענייז טַאהעג טָאה ?ףָאטש רעטיור, ןינע רעקיזָאד רעד
 םעד ןופ אטח םעד רַאפ ןיב ךיא ןעוו ,עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד ןופ געט יד ןיא
 םעד) טױט םוצ עירעמרַאדנַאשז רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג ?טּפשמרַאפ, ףָאטש ןטיור
 ,טנעמָאמ םעד ןיא סָאװ ,לַאפוצ ןכעלקילג ַא קנַאד ַא רָאנ ןוא (1941 רעבמעצעד ןט0
 ןבילבעג ךיֹא ןיב ,בוטש ןיא ןעוועג טשינ ךיא ןיב ןריטסערַא ךימ ןעמוקעג ןענעז יז ןעוו
 סעזערּפ) יקסווַאקדוי לשריי ןופ גנוימַאב רעקידשפנ-תריסמ רעד קנַאד ַא ךיוא ןוא ,ןבעל
 .לובלב ַא זיא סָאד זַא ,רימ רַאפ טריטנַא- יג ּפָאק ןייז טימ טָאה רעכלעוו ,(טַארנעדוי ןופ
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 ןטלַאהַאב סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עקירעביא יד ךָאנ געיעג שיטַאמַארד ַא רָאפ טמוק

 ,סיוא ךיו

 ןופ ָארויב ןיא ייז ןענופעג ,לטעטש ןופ רעטסיימרעגריב םעד ,קעטַאגניג

 -ַאנַאמָאד ןיא .רעװלָאװער ןייז רעביא ייז רע טיג דנַאטשרעדיװ ןָא ןוא טַארטָאטש

 .ןסקיב עכעלטע וצ ייז ןעמענ זיױה-ייצילָאּפ רעוו

 ןוא םירוחב עשידִיי עכעלטע ךיז ןקילײטַאב עיצקַא-סגנונעּפָאװטנַא רעד ןיא

 .גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ קערש יד רעמ ךָאנ טרעסערגרַאפ סָאד

 רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקַא יד ןשיווצ טלייטרַאפ טרעוו רעוועג לסיב סָאד

 .רעפרעד עקימורַא יד ןיא טקישעצ ןרעוו םיחילש .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק

 ."ךעלרעמעק, עקיטרָא יד טימ גנודניברַאפ ַא ןלעטושצנייא

 -ַאגרָא עשיטסינומָאק יד .ןטסירק עטנּפָאװַאב רעמ ץלַא ךיז ןזייווַאב סַאג ןיא

 -עגכרוד זיא ױזַא .טכַאמ יד רעביא טמענ ןוא לטעטש סָאד טשרעהַאב עיצַאזינ

 ןופ ןעהעש ןגרָאמירפ יד ןיא ,לטעטש רעזדנוא ןיא שינערעקרעביא יד ןעגנַאג

 ,1929 רעבמעטּפעס ןט17 םעד .,קיטנוז

 ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא לטעטש סָאד זיא גָאטימכָאנ רעגייז ַא סנייא

 ,גנוטכיר *רעגרַאב , ןופ ,טָאטש יינ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,יירעסיש-ןסקיב ַא

 -ַאז ןופ סױרַא טריפ סָאװ ,געו רעד זיא (םערוט-ןקָאלג) עצינָאװז רעד ייב ּוװ

 -עג זיא געו רעד .טקַארט רעמינָאלס םוצ ןטרָאד ןופ ןוא *גרַאב , םוצ עשטער

 -רַאפ ןגעלעג זיא סע ּוװ ,רעצעלק טימ טגיילרַאפ רעלדנעטשפיוא יד ךרוד ןרָאװ

 ןשיליוּפ ןופ ןרופ ענלצנייא רַאפ עקטסַאּפ ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאד .ךַאװ ַא טקעטש

 רעד .טקנוּפ םעד ןייגכרוד ןלעװ סָאװ ןטַאדלָאס ענלצנייא רַאפ ךיוא יו ,רעטילימ

 .רעוועג רעייז ןעמענוצ ןוא ןענעפָאװטנַא וצ ייז :ןעוועג זיא םעד ןופ ליצ

 -רעטילימ עשילױּפ ןופ טמוק יירעסיש יד זַא רעכיז ןעוועג ןענעז רימ

 -טיוט טימ ןוא ,טנוב םעד *ןקַיורַאב , וצ דלַאװ ןופ סױרַא ןענעז סָאװ ,סעּפורג

 | .טרַאװעגּפָא ייז רימ ןבָאה קערש

 טריקיּפ ןבָאה רערידרַאבמָאב עשטייד .שרעדנַא סעּפע ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס

 ,רעטילימ שילױּפ טימ גוצ ַא (קירב-ןַאב םענרעזייא םעד ייב) טרעטעמשעצ ןוא

 .שטיוָאנַארַאב וצ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעג זיא סָאװ

 ןרָאװעג לוצינ ןענעז עכלעוו ,רעפָאש ןייז טימ ריִציּפָא רעשיליוּפ רעכיוה ַא

 ןרָאפ טלָאװעג ןעטיב ךרוד עװַאנַאמָאד ןופ ןבָאה ,גוצ םענעסירעגפיוא םעד ןופ

 ןטלַאהרַאפ ייז ןענעז עצינָאװז רעד ןבעל עדַאקירַאב רעד ייב ןוא םינָאלס ןייק

 טרָאד ןבָאה סָאװ ןטסירק 2 יד ךרוד ןענעפָאװטנַא טזָאלעג טשינ ךיז ןוא ןרָאװעג

 -ייזנגעק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .רעייפ ַא טנפעעג ןבָאה עטצעל יד .טרילורטַאּפ

 .ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ךעלברעטש זיא ריִציפָא רעשילױּפ רעד ןוא יירעסיש עקיט

 -יפָא ןקידססוג ןטימ ןוא גנומיוצרַאפ יד ןסיירוצכרוד ןעגנולעג זיא רעפַאש םעד

 ךָאנ זיא סע ּוװ ,(ןעטיב ךָאנ רעטעמָאליק 18) עווערישז זיב ןרָאפרעד רע זיא ריצ

 םינָאלס ןיא ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז ןוא ,טכַאמ עשיליוּפ ַא ןעוועג טעלּפמָאק ןיא

 . .ןעטיב ןיא דנַאטשפױא םענעמוקעגרָאפ םעד ןגעוו

 -סיוא ערעייז ןופ ןעמוקַאב רעלדנעטשפיוא יד ןבָאה רעטעּפש העש רָאּפ ַא

 -יטכיר טשינ ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא רעכַאנ ךיז טָאה סָאװ) גנודלעמ ַא סרעריּפש
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 ןופ עיצידעּפסקע-ףָארטש ַא ןעטיב ןייק ךיז טרעטנענרעד םינָאלס ןופ זַא ,(רעק

 ףיוא קערש-טיוט ַא ןפרָאװעגנָא טָאה העידי יד .ןטנַאיצילָאּפ ןוא רענלעז עשילױּפ

 ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןוא סעיציזָאּפ ערעייז ןזָאלרַאפ ןבָאה ןטסינומָאק יד .ןעמעלַא

 טשינ טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג טקידיײלעגסיא ןענעז ןסַאג יד .רעדלעפ יד ןיא

 .רעזייה יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןדִיי יד .שפנ ןקידעבעל ןייק רעמ ןעזעג

 עטיור יד .ןלַאפעצ ךיז זיא טכַאמ עשיליוּפ יד :ַאזַא ןעוועג זיא עגַאל יד

 טכַאמ עלַאקָאל עשיטסינומָאק עקילייװטייצ יד .ןעמוקעגנָא טשינ ךָאנ זיא ײמרַא

 .רקפה ףיוא ןבילבעגרעביא זיא עלעטעטש סָאד ןוא ןפָאלעצ ךיז זיא

 ןופ בצמ ַא ןיא ץלַא זיא'מ ןוא ייברַאפ ןענעז טכענ ייווצ ןוא געט יירד

 זדנוא ךָאנ טָאה'ס ,לטעטש ןיא ןײרַא טשינ ךָאנ זיא טכַאמ םוש ןייק ;גנוטרַאװּפָא

 ןרעו עלַא .המשנ רעד ףיוא טקירד טײקטנַאּפשעג יד ."ןעמונרַאפ, טשינ רענייק

 סָאװ ..?זדנוא טעטרַאװרעד סָאװ :עגַארפ רעקידנגָאנ רעד ןופ טקינײּפעצ רימ

 ..?ןגרָאמ רעד ןעגנערב זדנוא רַאפ טעוו

 עשירעיוּפ עקימורַא יד .ןשטנעמ ןופ קידייל ןענעז ןסַאג יד ןוא קרַאמ רעד

 ןעמעלַא ןופ טײקנסירעגּפָא יד .לטעטש ןיא ןעמוק וצ סיוא טדיימ גנורעקלעפַאב

 ףיוא ןענעקרעד טוג ךיז טזָאל סע פָאװ ,טייקיורמוא עקרַאטש ַא ןיירַא טגנערב

 ,דיז טפערט'מ ןעמעוװ טימ ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ יד

 -רָאפניא רעקיצנייא רעד זיא ,ךיז ןעניפעג רימ רעכלעוו ןיא ,עגַָאל ַאזַא ןיא

 ..ןעזעג רענייא טָאה'ס , ,,,?טלייצרעד'מ ...*טגָאז'מ, .ןעגנַאלק :רָאטַאמ

 -- ןעזעג טָאה'ס רעוו ןוא טלייצרעד טָאה'ס רעוו ,טגָאזעג טָאה'ס רעוו

 טייקיטכיר יד ןלעטשוצטסעפ גנושרָאפכָאנ עטסגנערטש יד .טשינ רענייק טסייוו

 ןטַאטלוזער עשיגָאל םוש ןייק וצ טשינ טגנערב ןעגנַאלק ענעדיישרַאפ יד ןופ

 .יָאנשזיר ןיא ןײרַא ָאי זיא רעטילימ עשטייד סָאד זַא ,טלייצרעד טרעוו טָא

 -מוא ןופ ןטסירק ךיז ןזייווַאב לטעטש ןיא .טשינ רעדיוו ךיז טקיטעטשַאב סָאד

 :עיצנַאטס'ןַאב יד ןעמונרַאפ טָאה ײמרַא עטיור יד זַא ,ןלייצרעד ןוא טנגעג

 .ַאנעעל

 -יטרַא עשילױוּפ ערעסערג ַא זַא ,העידי יד זדנוא טָאה טקַיורמואַאב קרַאטש

 העידי יד ,לטעטש רעזדנוא ןופ טנעָאנ ,רעדלעוו יד ןיא טרעגַאל גנולײטּפָא-עירעל

 ודנוא טָאה סָאװ ,גנולייצרעד רעקידרעטייו רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא

 :ןקָארשעג

 רעקיטרָאד רעד ןופ רעייטשרָאפ ןעמוקעג ןענעז ףרָאד ןקידתונכש ַא ןופ

 -יטרַא רעשילױּפ רעטנָאמרעד רעד ןופ בַאטש םוצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק

 רעד ףיוא .רעוועג סָאד ןבעגקעװַא ייז לָאז'מ טרעדָאפעג ןוא גנולײטּפָא-עירעל

 טימ זַא ,הבושת ַא ןעמוקַאב רידנַאמָאק ןשיליוּפ ןופ ייז ןבָאה גנודנעוו רעקיזָאד

 סָאד ןבעגוצּפָא טיירג ןענעז ייז .ןעגנולדנַאהרַאפ ןייק טשינ ייז ןריפ היפונכ ןייק

 רעד ןופ גנומענַאב רעקידהּפצוח רעד ףיוא .טכַאמ עכעלצעזעג ַא רָאנ רעוועג

 רעד ןופ בַאטש רעשירעטילימ רעשיליוּפ רעד טָאה עיצַאגעלעד רעשיטסינומָאק

 ןרידיווקיל ןוא ןעטיב ןיא ןרישרַאמנײרַא ןלעװ ייז זַא ,טנרָאװעג ייז גנולײטּפָא

 ..רעוועג סָאד ןרעדָאפ ייז ןעמָאנ סנעמעוו ןיא חוכ םעד

 טימ טגָארט עכלעוו ,עגַאל רעד טָא ןופ ןרעו וצ טזיילעגסיוא גנַארד רעד
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 ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,םעד ןיא קורדסיוא ןייז טמוקַאב ,ןייּפ ןוא תועשר זיולב ךיז

 יצ ןעז וצ ידכ (רעמייב ,רעזייה ןופ רעכעד) רעטרע ערעכעה ףיוא טרעטעלקעג

 ךיז טימ ףרַאד עכלעוו ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ סנטסָאּפרָאפ ןיוש ךיז ןזייווַאב סע

 -- ןסור יד ,טייז-ברעמ ןופ ןרישרַאמ ןשטייד יד ...גנונעדרָא ןוא ץעזעג ןעגנערב

 ןזייוַאב טעוו ייז ןופ רעוו .זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד ןעײמרַא עדייב .חרזמ ןופ

 ?לטעטש רעזדנוא ןעמענרַאפ וצ רעירפ

 רעד ןיא ךיז ןעניפעג רימ ּוװ ןסיוורעד וצ ךיז טנַאּפשעג רעבָא קידנעייז

 עכעלטסירק עקיטרָא רָאּפ ַא טלעג עמוס עסיוועג ַא טלָאצַאב רימ ןבָאה ,טלעוו

 ןסיורעד ךיז ַאנשעל עיצנַאטס-ןַאב רעד ֹוצ קעװַא ןענעז עכלעוו ,רעניווונייא

 זַא ,הבישת רערָאלק רעד טימ קירוצ ןעמוקעג ןענעז םיחילש יד .בצמ ןגעוו

 ,טנייה ךָאנ זַא ,ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה רעטילימ ןטיור ןקיטרָאד ןופ רעייטשרָאפ

 .ןעטיב ןיא ןרישרַאמנײרַא ייז ןלעװ ,גָאט ןבלעז םעד טסייה'ס

 ףיוא ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג םירעוּפ יד ןענעז געט עקיזָאד יד ןיא םגה

 ןוא טעברַא עקידנעגנירד יד ןזָאלרַאפ טרעטשעג טשינ ייז סָאד טָאה ,רעדלעפ יד

 זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןעטיב ןייק טמָארטשעג ייז ןבָאה רעטנזיוט יד ןיא ,זייװנסַאמ

 םיחילש יד סָאװ ,העידי רעד רַאפ גנוקיטעטשַאב עטסעב יד ןעוועג זיא סָאד

 ןרעייפ-טכיל ןזיוװַאב ךיז ןבָאה טנוװָא ןיא רעגייז ַא 10 .טכַארבעג זדנוא ןבָאה

 .זדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקנַאט עשיטעיווָאס עטשרע יד ןופ

 .ןבילבעג ןייטש זיא לטעטש ןיא ןרָאפנײרַא םייב קנַאט רעטשרע רעד

 ןעמונעגפיוא ןבָאה -- ןטסירק ןוא ןדַיי -- גנורעקלעפַאב עטלמַאזרַאפ יד

 זַא ,גָאזנָא ןַא יו ,דיירפ רענעפָא טימ --- םזַאיזוטנע סיורג טימ ןעניישרעד ןייז

 .רעדרעמ עשטייד יד ןופ לטעטש רעזדנוא ןיא ןרָאװעג רוטּפ ןענעז רימ

 יד טלייצרעד זדנוא ןבָאה םיחצור עשטייד יד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 יש ןבָאה עכלעוו ,ןלױּפ ןיא טעטש יד ןופ םיטילּפ עשידַיי זדנוא וצ ענעמוקעג

 .גנונעדרָא רעשיטסירעלטיה רעד ןופ םעט םעד טכוזרַאפ

 -יפָא רעשיטעיווָאס ַא טרעטעלקעגפיורי זיא קנַאט םענעבילבעגנייטש ןפיוא

 ןלױּפ עשיטסישַאפ סָאד, :ןושלה הזב םלוע ןטלמַאזרַאפ םוצ טדנעוװעג ךיז ןוא ריצ

 -רעהַא ןענעז רימ .רעמ טשינ טריטסיזקע הכולמ עשיליױּפ יד ,טרעטעמשעצ זיא

 רעשיצירּפ רעד ןופ ךייא ןעייר!נַאב וצ ידכ ,ןילַאטס רבח ןופ טקישעג ,ןעמוקעג

 טנעז טציא זַא ,ןסיו טייז .טקירדעג גנַאלנרָאי ךייא טָאה עכלעוו ,טּפַאשרעה

 ןעמוקנָא סָאד דובכל סױרַא טזייוו ריא סָאװ ,תובהלתה עסיורג יד ...עטיײרּפַאב ריא

 יד קיטכיר ּפָא טצַאש ריא זַא ,טקיטעטשַאב ײמרַא רעטיור רעד ןופ ךייא וצ

 ."טָארדעג ןעמעלַא ךייא טָאה סָאװ ,רַאפעג עסיורג

 -יז ןיב ךיא, :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ םלוע םוצ ךיז רע טדנעו טצעלוצ

 -ניוו טשינ ךיז ןעניפעג עסַאמ רעטלמַאזרַאפ רעקיּפעק-ליפ רעד ןשיווצ זַא ,רעכ

 טניפעג ,זיא עבַאגפיוא רעייא -- ןכב .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ םיאנוש קיצ

 יז טימ טוט ןוא רעכעל ערעייז ןופ סױרַא ייז טּפעלש ,ךיז ןשיווצ ןופ סָנוא ייז

 -ַאב וצ טעב ןוא םלוע ןטלמַאזרַאפ םעד רע טקנַאד ףוסל "..,טייטשרַאפ ריא יו

 -- רע טגָאז -- טייצ, .ןקנַאט עקידנרישרַאמנײרַא יד רַאפ געוו םעד ןעיירפ

 ,"דנַאל סָאד ןעײרפַאב ןוא אנוש ןכָאנ ןפיול ןזומ רימ ,קינייװ רימ ןבָאה
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 ףיוא ךיז טָאה טעטימָאק-ןשידרערעטנוא ןשיטסינומָאק םענעזעוועג םענופ

 ךיז טָאה עכלעוו -- ןטסירק רעטיל -- טכַאמ עלַאקָאל יד ןפַאשעג סנגָאמוצ

 .("עינעלװַארּפ עיָאנעמערוװ,) *גנוטלַאװרַאפ עקילייװטייצ , :ןפורעג

 יי

 טָאה (ריציפָא ןשיטעיווָאס ןופ גַאלשרָאפ םעד טיול) *ןרָאצ-סקלָאפ, רעד

 םירעױוּפ ןבָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ ,ןטרַאװ טזָאלעג טשינ גנַאל ךיז ףיוא

 ןשהכולמ (םענעזעוװעג) ןופ רעטכעו 2 טעשטנילעג רעפרעד עקימורַא יד ןופ

 עכעלטע ךָאנ ןוא (ןרָאטַאזינָאלָאק) סעקינדַאסָא עשילױּפ 2 -- דלַאװ ןשילױּפ

 עטַאוירּפ ערעייז טַאהעג ןבָאה םירעיוּפ לייט ַא עכעלוו טימ ,עטמַאַאב עקירעדינ

 ובלעז םעד ףיוא *ןרָאצ-סקלָאפ, רעד טָאה הביבס רעצנַאג רעד ןיא .תונובשח

 ,םישזער ןשיטעיוװָאס םעד ןופ ?םיאנושג קילדנעצ עכעלטע טרידיווקיל ןפוא
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 -רַאפ רעקיליײיװטיײיצ, רעד ןופ ,הלשממ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש

 .ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא "םיאנוש-סקלָאפ, יד ףיוא געיעג סָאד זיא ,"גנוטלַאוװ

 .עמרוט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרפוו קרַאמ ןפיוא רעשעלרעייפ יד ןופ עדייבעג יד

 -סוּפ טשינ יז ףרַאד ,עיצוטיטסניא "עקיטכיוו, ַאזַא ןַארַאפ ןיוש זיא'ס זַא

 ןיא ןיהַא ןענעז סע .ןעמוקעגסיוא טשינ זיא םעד ףיוא ןטרַאװ גנַאל .ןעוועט

 ,רערעל עשיליוּפ ,םיחלג עשילױטַאק ןרָאװעג טצעזעגניירַא ,?לעטָאה; םעיינ םעד

 ןרָאװעג ןבירטעגנײירַא ךיוא זיא ?לעטָאה; םעד ןיא .סעקינדַאסָא ,ןטנַאיצילָאּפ

 .קעטָאגניג (טיָאװ) רעטסיימרעגריב רעקיטרָא רענעזעוועג רעד

 עשיסור-סייו עקיטרָא ןטלַאהעג ןבָאה עטריטסערַא יד רעביא הרימש יד

 רעד ייב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,עיצילימ רעד טימ ןעמַאזוצ ןטסינומָאק

 רעד טימ טכילפ רעייז טליפרעד ןבָאה עכלעוו ןוא ,?גנוטלַאוורַאפ רעקיליײוװטייצ,

 ןיא ןעוועג דשוח זיא'מ עכלעוו ,ןסור-סייו יד ךיוא .טייקגנערטש רעטסלופ

 רעד ןיא *ןדַאלעגנייא, ןרָאװעג ןענעז ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד טימ ןטעברַאטימ

 -ורג ַא טסַאג וצ ןעמוקעג זיא ןילַאהָאי טוג םעניא ץירּפ ןקידתונכש ַא וצ .עמרוט

 -עג ןטרָאד ןופ ייז ןעמ טָאה ,טוטיטסניא ןשיגָאלַאעט ַא ןופ ןטסירַאנימעס עּפ

 .טצעזעגניירַא ןרָאװעג ןענעז ייז ךיוא ןוא ןביירטוצ טכַארב

 דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה לטעטש ןופ רעטנעצ ןיא עדייבעג-רעשעלרעייפ יד

 .ןעמעלַא ףיוא

 -עג ןטפעשעג עלַא ןענעז ,לטעטש סָאד ןעמונרַאפ טָאה טכַאמ עיינ יד ןעוו

 ןרעװ ןלָאז ףכית גנונעדרָארַאפ .ַא ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא זיא --- ןסָאלשעג ןעוו

 .ןעוועג יו ןריפ ךיז לָאז לדנַאה רעד ןוא טנפעעג ןטפעשעג יד

 ןטימ עטָאלז רעשילױוּפ רעד טכיילגעגסיוא ןרָאװעג לעפַאב ַא ךרוד זיא סע

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןסיורג ַא טָאה עיצַאלוקלַאק ַאזַא .לבור ןשיטעיווָאס

 ,טײלעמערָא ןיא טלדנַאוורַאפ

 ןויירּפ ןעמענ וצ טביולרעד ןעוועג זיא רעיוּפ םעד זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ

 ,ןלָאפעג םיא טָאה'ס לפיוו ןטקודָארּפ-רוטלוקירגַא ענייז רַאפ
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 סָאװ ,ףָארטש עסיורג ַא טָארדעג טָאה ןלעפַאב יד ףיוא ןייז-רבוע ןרַאפ
 עדייבעג-רעשעלרעייפ רעד ןיא ןרעוו וצ ןפרָאװעגנײרַא טײדַאב סע טָאה לכ-םדוק

 ,טּפשמ ַא ףיוא גנַאל יו עדוי ימ ןטרַאװ ןטרָאד ןוא

 ןרָאװעג טרעגַאלַאב ייז ןענעז ,טנפעעג ןרָאװעג ןענעז ןטפעשעג יד רָאנ יוװ

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטילימ ןשיטעיווָאס ןופ ךיוא ןוא םינוק עקיטרָא ןופ

 ?ליפ ױזַא ריא טפיוק סָאװ וצ :טגערפעג עטצעל יד ןבָאה רימ ןעוו .לטעטש ןיא

 ."תונתמ םיײהַא ןקיש רימ , :רעפטנע רעד ןעוועג זיא

 ,תוינק עכלעזַא ןכַאמ וצ טניולעג רעייז ךיז טָאה רעגריב רעשיטעווָאס םעד

 ןלױּפ ןיא ןוא לבור 200 טסָאקעג לוויטש רָאּפ ַא טָאה דנַאלסור ןיא ,לשמל לייוו

 ןעוועג זיא ץנערעפיד'-ןזיירּפ ַאזַא .לבור 20 טניימעג טָאה סָאד סָאװ ,סעטָאלז 0

 רעד זַא .המודכו ליטסקעט יו .ןעלקיטרַא עלעירטסודניא ערעדנַא יבגל ךיוא

 טָאה'ס רעו ךעלדנעטשרַאפ זיא ,עטָאלז ןטימ טכיילגעגסיוא ןרָאװעג זיא לבור

 .טפעשעג טוג ַא טכַאמעג ָאד

 ןעמוקעגסױרַא ןענעז עכלעוו ,ןטנעדיצניא ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה סע

 טימ "ץלַא; ןפיוקסיוא טלָאװעג טָאה גנורעקלעפַאב עשירעיוּפ יד סָאװ ,רַאפרעד

 ַאיַא ןופ "קילג עסױרג, סָאד טלָאװעג ןבָאה רעמערק יד ןגעקַאד ןוא לָאמַא

 טשינ זיא ןפױקּפָא קירוצ לייו ,טייצ ערעגנעל סָאװ ַא ףיוא ןּפעלשּפָא *ןוידּפ,

 רשפא טעװ טייצ רעד טימ לייוו ,םעד בילוצ ךיוא ןוא טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג

 .*קרַאמ-סלדנַאה; םעד ףיוא עגַאל יד ןרעוו רָאלק

 םעד ןעזרעד ןוא ריציפָא ןַא ןייגייברַאפ טגעלפ'ס זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ

 -ַאב ייז רע טגעלפ ,ןעמָארק יד ןיא רענלעז עשיטעווָאס יד ןופ גנַארדעג ןסיורג

 .ןטפעשעג יד ןזָאלרַאפ וצ ןלעפ

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל סָאד טנַאקַאב ןעוועג טשינ ךעלטנגייא זיא זדנוא

 ןעגנולייצרעד יד רעבָא ,ןבעל ןקיטרָאד ןגעוו ןרָאװעג טלייצרעד ליפ זיא סע םגה

 -ײטרַאּפ (רענָאלבַאש) רעטנַאקַאב רעד טימ טברַאפַאב ןעוועג קידנעטש ןענעז

 רעייז ןיא ןעלפייווצ ןזָאלעג ךָאד רערעהוצ םעד טָאה סָאװ ,ךַארּפש-גניטימ רעשִי

 ןענעז רעגריב ןליוויצ ןשיטעיוװָאס ַא טימ ןטקַאטנָאק זיא סע עכלעוו .טייקיטכיר

 ךס ַא טנעקעג זדנוא טלָאװ םיא טימ שינעגעגַאב ַאזַא סָאװ ,ןעוועג טשינ ךָאנ

 .ןכַאמ רָאלק ןכַאז

 רענלעז טימ -- טייקכעלקריו רעד ףיוא ןסיטשעגנָא ךיז ןבָאה רימ זַא

 יד טרעהעג ייז ןופ רימ ןבָאה ,קלָאפ ןטושּפ ןופ ןיז --- ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ

 ;עפשב ןוא לערוטלוק עלַא ןבעל רימ ;טוג רעייז ךיז טבעל זדנוא ייב :רעטרעוװ

 זיא'ס ,גונעג רימ ןבָאה טלעג ;ךַאז ןייק טשינ טלעפ'ס ,ןַארַאפ ץלַא זיא זדנוא ייב

 ןופ ןייזליוו ןרַאפ ךיז טגרָאז עכלעוו ,גנוריגער עשירַאטעלָארּפ ַא זדנוא ייב

 .ןומזּפ ןבלעז םעד טימ ןוא חסונ ןבלעז ןיא טדערעג ןבָאה רענלעז עלַא ...קלָאפ

 ,ץלַא סיוא ןפיוק ןוא ןטפעשעג יד ןרעגַאלַאב ייז סָאװ ,סע טמוק יװ זיא

 ...?ךיז טניפעג טפעשעג ַא ןיא רָאנ סָאװ תורוחס עלַא

 זיא "עפש ןוא ןבעל-רוטלוק, םעד ןגעװו תמא םעד ןייגרעד וצ ףיוא רעבָא

 ןײלַא רענלעז ערעדנַא סע ןגעלפ ךעלסיבוצ ,ןטרַאװ וצ גנַאל ןעמוקעגסיוא טשינ
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 רימ, :טקירדעגסיוא ךיז ךעליורטרַאפ וליפַא טָאה ַײז ןופ רענייא ןוא ןלייצרעד

 .."ןענייוו ןבייהנָא ריא טעװ טציא ןוא רָאי 20 רעכעה ןיוש ןענייוו

 טשינ ךָאנ ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןופ גנַאג ןיא ךיז טָאה ןטַאנָאמ 2 עטשרע יד

 טשינ ַא ןופ טריפעגנָא טרעוו *גנוטלַאוװרַאפ עקילייוװטייצ , עקיטרָא יד זַא ,טליפעג

 ,גנונעדרָא יד עקַאט זיא סָאד טָא זַא ןעמ טָאה טניימעג .טקנוּפ ןקידנקרעמַאב

 -רַאפ עקילייװטייצ , יד .ןבעל עקיטפנוקוצ סָאד ןעזסיוא רעטייוו ךיוא טעװ ױזַא

 רעד .טכַאמעג טשינ ןעגנורעטש םוש ןייק ןטיבעג ךס ַא ףיוא טָאה *גנוטלַאוז

 ץליהעג יד טימ טיובעגרעדנַאנופ ןוא דלַאװ ןיא רעמייב ןטינשעג יירפ טָאה רעױוּפ

 רעד ,טַאטשרַאװ ןייז ייב טעברַאעג טָאה הכאלמ-:לעב רעד .,טפַאשטריװ ןייז

 רעירפ ןופ ,ןייז טפיקרַאפסיא -- .טגָאזעג רעסעב ,טלדנַאהעג טָאה רעמערק

 ןעמוקעגנָא טשינ ןענעז תורוחס עיינ ןייק יו תויה רעבָא .רעגַאל ,ןטיירגעגוצ

 ןרָאװעג ןענעז הרוחס טימ ןעמָארק יד .טרידיווקיל ןיילַא ךיז ןופ ץלַא ךיז טָאה

 טעברַא רעד וצ ןבָאה תוכאלמ-ילעב יד .ןסָאלשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא טקידיילעגסיוא

 -ַאב עשיפרָאד ןוא עשלטעטש יד ,ןעמוקַאב טנעקעג טשינ ןיוש ןלַאירעטַאמ ןייק

 -ַאדיװקיל יד .עטסקידנעוװטיונ סָאד ןעמוקַאב טנעקעג טשינ רעמ טָאה גנורעקלעפ

 סָאד ןופ טַאנָאמ ןטימ טקידנערַאפ ךיז טָאה לטעטש ןיא ןטפעשעג עלַא ןופ עיצ

 .רעטילימ ןשיטעיווָאס ןופ ןרישרַאמניײרַא

= 

 רעד ךָאנ זַא ,בצמ רעד ןרָאװעג זיא רעכעלרעכעל ןוא רעקידהנושמ ךָאנ

 הנעט "רעטכערעג, רעד טימ ןריציפָא ערעכעה יירד ןעמוקעג ןענעז עיצַאדיוװקיל

 ?ןטפעשעג ערעייא ןסָאלשעג ריא טָאה סָאװרַאפ :רעמערק-רוטקַאפונַאמ יד וצ

 -ױּפ רעד רַאפ ןטפעשעג ערעייא ןענעז סָאװרַאפ ?הרוחס יד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ

 ?טקידיילעגסױא ץלַא זיא טציא ןוא הרוחס טימ לופ ןעוועג טפַאשרעה רעשיל
 ןעמ ?טכַאמ-ןטעיװָאס יד טשינ טלעפעג ךייא ?הרוחס יד ןטלַאהַאב ריא טָאה

 ןטַאדלָאס יד וצ ייס -- טפיוקרַאפסיױא ןרָאװעג זיא ץלַא זַא ,טרעלקרעד ייז טָאה

 רימ ןענַאװ ןופ ,ןרעטנעצ יד ןופ ןוא ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד וצ ייס ןוא

 שזדָאל ,עשרַאו) ןטינשעגּפָא רימ ןענעז הרוחס רעזדנוא ןעמוקַאב טציא זיב ןגעלפ

 ןרָאפ וצ ןעוועג זיא גנורעדָאפ עשירָאגעטַאק רעייז .(ןשטייד יד ייב ךיז ןעניפעג

 .הרוחס ןייק טשינ טלעפ טרָאד ,הרוחס ןעגנערב ןטרָאד ןופ ןוא קָאטסילַאיב ןייק

 ןייז ןיוש זומ געט 5 ןופ ךשמ ןיא זַא ,טלעטשעג ייז ןבָאה םוטַאמיטלוא ןַא ןוא

 -רעד עזייר) "ןקסוּפָארּפ, .ןרעװ טנפעעג קירוצ ןלָאז ןטפעשעג יד ןוא הרוחס

 ןרַאפ ייס ןוא רעמערק-רוטקַאפונַאמ יד רַאפ ייס ,ןגרָאזַאב ייז ןלעוו (ןשינעביול

 -ןטיײדַאב ליפ טימ טײלגַאב ןעוועג זיא םוטַאמיטלוא רעד .לַאירעטַאמ-טרָאּפסנַארט

 ..רעשעל-רעייפ יד ןופ עדייבעג רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןבָאה עלַא עכלעוו ,םיזמר עקיד

 קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפעג זיא'מ :טריפעגסיוא ןרָאװעג זיא גנורעדָאפ עקיזָאד יד

 .רערעייט לָאמ 5--4 ןלָאצ טזומעג טָאה'מ רעכלעוו רַאפ ,הרוחס טכַארבעג ןוא
 ,עטלַא יד וצ הרוחס יד ןעמ טָאה טפיוקרַאפ ןוא ןטיילק יד טנפעעג קירוצ טָאה'מ

 ןרָאװעג טּפַאכעגסיױא זיא ףָאטש עטכַארבעג לסיב סָאד .ןזיירּפ ,עקידהמחלמ-רַאפ
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 טכַאמעגוצ רעדיוו ךיז ןבָאה ןעמָארק יד ןוא סעקינלַאשטַאנ עשיטעיווָאס יד ןופ

 לייוו ,ןעגנּווצעג טשינ ןעמ טָאה קָאטסילַאיב ךָאנ ןרָאפ לָאמַא ךָאנ .קידנעטש ףיוא

 ,טריזילַאנָאיצַאנ ןרָאװעג ןענעז ןקירבַאפ עקיטרָאד יד

 -רעטייוו יד ןיא זיא עכלעוו ,תולד ןופ הפוקת יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 "ַאב ,רעפרַאש רעמ ץלַא ןרָאװעג טפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןּפַאטע עקיד

 ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד רַאפ --- ,סרעדנוז

 ןעמָארק יד ןופ ןרָאװעג *רוטּפ, זיא'מ סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ןעמ זיא ךָאד
 "קעלפ; םעד ןשַאוװצּפָא ױזַא יו ןעלטימ עלַא ןכוז וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא
 ױזַא ןבָאה רעבָאהטכַאמ עיינ יד עכלעוו ףיוא ,רעמערק רענעזעוועג סלַא ךיז ןופ
 | .טקוקעג טקיטכעדרַאפ

 כא יא
* 

 ןרָאװעג ןיילַא ךיז ןופ זיא ןבעל לערוטלוק ןוא ךעלטפַאשלעזעג סָאד ךיוא

 ,טרידיווקיל

 .ןרָאװעג טזיילעגפיוא ןענעז סעיצוטיטסניא עקיטרָא עלַא

 רענערב .ח .י ןוא ("דנוב,) ץרּפ .ל .י ןופ ןעמענ יד ףיוא ןקעטָאילביב יד
 טריּפורג ךיז טָאה סע ןכלעוו םורַא ,רצוא רעלערוטלוק רעד טָא .(ןויצ-ילעוּפ)
 -נײרַא טָאה'ס יװ גָאט ןטשרע ןופ ךָאנ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ,טנגוי עשידִיי סָאד
 .ײמרַא עטיור יד טרישרַאמעג

 .ןרָאװעג טכַאמעגוצ ןענעז עסַאק-םידסח:-תולימג יד ןוא קנַאב-סקלָאפ יד

 "קדצה תניל --- םילוח רוקב, עיצוטיטסניא עקידלטעטש עשיּפָארטנַאליפ יד

 ,טייקיטעט ריא טלעטשעגּפָא טָאה

 טלָאװ סע יו ,טרעהעגפיוא טָאה ףמַאק רעשַיײטרַאּפ רעכעלטפַאשנדײל רעד

 טגָאמרַאפ טָאה עכלעוו ,עלעטעטש רעניילק רעד ןיא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ַאזַא

 עלַא ןברָאטשעגּפָא גנילצולּפ יו ןענעז סע .?סעיגָאלָאעדיא, ןינמ ןבלַאה ַא רעכעה

 טָאה רענייק .ןתקולחמ עלַא ןָא ןסעגרַאפ יו טָאה'מ .ןגַארפ-טיירטש עשַיײטרַאּפ

 .טסידנוב רעדָא טסינויצ ַא יו טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ןגעוו טרעהעג ןרעג טשינ

 ,טרידיווקיל ץלַא ךיז טָאה ןיילַא ךיז ןופ ."רבע רעייז ןסעגרַאפ, טלָאװעג ןבָאה עלַא

 סעיצוטיטסניא יד ,טרידיווקיל ןטַאטשרַאװ יד ,טרידיווקיל ןטפעשעג יד :ָאזלַא

 -לעוו םורַא ,סעמרָאפטַאלּפ עשיעדיא עלַא ,טרידיוװקיל ןעײטרַאּפ יד ,טרידיווקיל

 .טרידיווקיל -- ,טלמוטעגמורַא ױזַא ךיז טָאה טנגוי עקידלטעטש סָאד עכ

 ?ןרעװ טרידיווקיל רעטייוו טעװ סָאװ

 ,ןשטנעמ יד ןעמונעגמורַא טָאה טייקכעלמייהמוא ןַא

 .עלעטעטש סָאד ןעמונעגמורַא טָאה טייקכעלמייהמוא ןַא

 קיטעמוא ןוא ,טשרעהַאב ןעמעלַא טָאה ןגרָאמ ןטימ טייקרעכיז-טשינ ַא סעּפע

 .סַאג ןיא טליפעג ךיז טָאה טיײקנגָאלשרעד ַא .ןשטנעמ יד ןרָאװעג ןענעז
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 לא לא
7 

 -רָאפסיוא ןַא ןָא ןענעז עדייבעג-רעשעל-רעייפ רעד ןיא עטריטסערַא עלַא יד

 עשיטעיווָאס ןופ עיסימָאק ַא ןעמוקעג זיא'ס זיב ,ןכָאװ עכעלטע ןסעזעג גנוש

 .ןינע סערעדעי ןשרָאפכָאנ ןריציפָא

 םינָאלס ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא לייט ַא ,ןרָאװעג טײרפַאב זיא לייט ַא

 -עגקעווא ץעגרע ןרָאװעג זיא לייט רעסיוועג ַא .ןעגנושרָאפ עקידרעטייוו ףיוא

 ..ןעמוקעגניהַא ןענעז ייז ּוװ רעמ קידנסיוו טשינ טריפ

 רעד ףיא קערש ַא ןפרָאװעגנָא ץלַא ךָאנ טָאה עדייבעג-רעשעל-רעייפ יד

 ,גנורעקלעפַאב



 (לארשי רדה) יקסווָאקטיּפ השמ

 הליחק עשידיי יד ןעגנאגעגעטנוא זיא ױזַא
 = ןעטינ ןיא

 -קערש ַא יו ,1941 ינוי רעט22 ,קיטנוז

 ןיא ןפָארטעג זדנוא טָאה סיירפיוא רעכעל

 :ָאידַאר ןכרוד עדער סוװָאטָאלָאמ ירפ רעד

 -מָאב ייז ,ןלַאפַאב זדנוא ןענעז ןשטייד יד,

 .רעפרעד ןוא טעטש ערעזדנוא ןרידרַאב

 -עגכרודַא ייז ןבָאה גָאט רַאפ רעגײזַא ריפ

 ךיז ןזייװַאב גָאטימ ךָאנ ."ץענערג יד ןסיר

 ,ןענַאלּפָארע עשטייד למיה רענעטיב ןפיוא

 ןוא חטש םעד יונעג ןריוורעסבָא סָאװ

 "מוא יד ןוא ןעמָארדָארעַא ןרידרַאבמָאב

 קידנטערטּפָא טימ לופ ,סָאטױא .טנגעג

 ןרָאפ ,טנָארפ ןופ רעטילימ שיטעיווָאס

 -ַאב וצ גנוטכיר רעד ןיא לטעטש ןכרוד

 -יטש עשינַאּפ ַא טשרעה'ס .שטיווָאנַאר

 -רעד טשינ ךיז ןעמ ןעק םיטרּפ ןייק ,גנומ

 -עטש ןיא עטמַאַאב עשיטעיווָאס יד .ןסיוו

 ערַאמכ ַא ןָא ךיז טקור'ס .ךיז ןעדוס לט

 ןליפ לעיצעּפס .םערוטש ןסיורג ַא טימ

 .ןדַיי ,רימ סָאד

 רעטיור רעד ןופ ןלייט ענעסירעגּפָא ןָא ןעמוק'ס .טסקַאװ קינַאּפ יד ,קיטנַאמ

 ןענַאלּפָארע עשטייד .חרזמ וצ גנוטכיר רעד ןיא ּפָא לענש ןטערט סָאװ ,ײמרַא

 ןענעז ןדִיי .טנגעג רעד ןיא ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ןרידרַאבמָאב ןוא םורַא ןזיירק

 -עג טנעיילעגרעביא םעדכָאנ זיא יקסווָאקטיּפ השמ ןַאזיטרַאּפ ןופ טעברַא יד (*
 עדייב) .עקנַאזטרַאּפ ןיא ןעֹועג ךיוא זיא רעכלעוו ,שטיוָאמַארבַא לדָאד ךרוד ןרָאװ
 ,ןעגנוקרעמַאב טכַאמעג רעטרע לייט ןיא טָאה שטיװָאמַארבַא .(לארשי ןיא ךיז ןעניפעג
 טימ טנכייצעגרעטנוא ןענעז תורעה עקיזָאד יד .ןעגנורעלקפיוא רעדָא ןעגנוצנַאגרעד
 .א .ח :ענגיס סעשטיווָאמאראבא לדָאד
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 -ַאב רעליויצ רעד רַאפ סָאטױא ןייק ?סָאװ טימ ?ןפיולטנַא .טלפייווצרַאפ

 .טשינ ןיוש ןריסרוק ןענַאב יד .טשינ ךיוא ןרופ ןייק ,ָאטשינ ןענעז גנורעקלעפ

 ,טנַאה רענעגייא ףיא סע טוט רערעדעי .עטמַאַאב עשיטעיווָאס ּפָא ןטערט'ס

 -ימ רעמ ץלַא ךרודַא ןעייג טכַאנ רעד ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ .ןלעּפַאב ןָא

 -עגנָא ןרעװ ,ןעטיב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סָאטיױא רָאּפ יד ,ןלייט-רעטיל

 ייז ןרָאפ טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןוא עטמַאַאב ןוא טײלײטרַאּפ עגיה טימ טקַאּפ

 םירוחב עשידִיי עקינייא ןזייװַאב ךיוא .ןדַיי עקינייא ךיוא ָאד ןענעז ייז ןשיווצ ,ּפָא

 ןפיוא ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענעז ייז ןופ לייט ַא .ןרעווָאר ףיוא ןפיולטנַא וצ

 ןַאבנזיא יד ןרידרַאבמָאב ןענַאלּפָארע עשטייד .סעבמָאבטפול עשטייד ןופ געוו

 ןענעז רימ זַא תועידי ןָא ןעמוק'ס .טכַאנ יד טשינ טפָאלש רענייק .ײסָאש םעד ןוא

 .ןשטייד ןופ טלגנירעגמורַא ןיוש

 ןופ ,ןפירגנַאטפול ןופ ךיז ןטלַאהַאב וצ רעבירגצוש ןבָארג רימ .קיטסניד

 גָאט ןבלַאה ןכָאנ .רעִילפ ַא ןסָאשעגּפָארַא טרעוו'ס .יירעסיש ַא ךיז טרעה םורַא

 רעײמרַאטױר עטקיטעּפשרַאפ לסיב ַא .סרערָאפכרוד קינייװ רעייז ןיוש ךיז ןקרעמ

 .ןקרעמַאב טשינ ייז לָאז ןעמ ,ןגעוו עקיטייז ךרוד ךרודַא ךיז ןענעבנג

 עטנּפָאװַאב 4 ןיירַא ןעייג געוו רעקירב ןופ .גָאט ייב רעגייז ַא 2 ,ךָאוװטימ

 -ַאב ןוא ןייז וצ םינּפ לבקמ ייז סױרַא ןעייג ךעלסעג עקיטייז ןופ םייוג .ןשטייד

 ערעייז ןיא קירוצ ייז טגָאירַאפ ןשטייד יד ןופ יירשעג ַא ,"םיחרוא, יד ןסירג

 םורַא טונימ 5 ַא ןיא .ןשטייד ייווצ טימ לקיצָאטָאמ ַא ןָא טמוק ריפ יד ךָאנ .רעכעל

 רעײמרַאטױר עקידנטערטּפָא .רעטסיולק ןופ טייז רעד ןופ יירעסיש ַא ךיז טרעה

 . קירוצ ּפָא ןטערט ןטַאדלָאס עשטייד יד .ןשטייד יד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה

 ,לטעטש ןפיוא רעייפ-עירעליטרַא ןַא ןענעפע ייז .עװָארעבירּפ וצ גנוטכיר רעד ןיא

 קינַאּפ ַא טרעוו סע .טייז רעקירב וצ רעזייה עטשרע יד ןָא ךיז ןדניצ'ס סָאװ ןופ

 וצ ןָא ךיז ןעמ טבייה רעזייה עטסטנעָאנ יד ןופ ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןשיווצ

 ַא .לענש ךיז טײרּפשרַאפ רעייפ סָאד ןוא טניוו רענעקורט ַא טזָאלב סע .ןעמַאר

 ףיוא ךיז טגיילעצ םלוע רעד ןוא לטעטש ןפיוא טנפעעג טרעװ רעייפ-ןטָאימעלוּפ

 ןיא ןּפורט עשטייד יד ןײרַא ןרישרַאמ טכַאנ רעד ןופ ןלַאפוצ ןטימ .דרע רעד

 ןוא רעזייה יד ןופ סױרַא טשינ ןעייג ןדִיי יד .לטעטש סָאד ןריּפוקָא ןוא ןעטיב

 ןוא רעזייה עקינייא ןיא ןיײרַא ןעייג ןטַאדלָאס .םירדח-ירדחב טרַאּפשרַאפ ןציז

 ריא ,רעכערברַאפ טנעז ריא :יײז ןעיירש ,ןדַיי ןעניווו ָאד זַא ךיז קידנסיוורעד

 ..קידלוש טנעז ריא .טלעו רעד ףיוא גירק םעד טכַארבעג טָאה

 ןענעפע ייז .געט 2 ןעטיב ןיא טרינָאיצנַאטס עּפורג-רעטילימ עטשרע יד

 עגיה יד ךיוא .סיוא ייז ןביור ןוא ןרעגַאל-הרוחס עשיטעיווָאס ענעבילברַאפ יד

 טמוק םורַא געט 2 ןיא .ןעניזַאגַאמ עשיטעיווָאס יד תויח עדליוו יוװ ןלַאפַאב םייוג

 טמענ ןוא רעזייה עשידִיי יד ןיא סעיזיווער ךרודַא טריפ סָאװ רעטילימ שירפ ןָא

 -עיצעּפס ,ןטקודָארּפ-זייּפש יילרעלכ ןלעטשוצ ייז ןזומ ןדִיי ,ייז טלעפעג'ס סָאװ וצ

 17 .ןקרעמ וצ טשינ געט עטשרע יד ךָאנ ןענעז ןדִיי יבגל םישעמ עמַאזיורג על

 -רַאפ ךעלדנע .ןעטיב ךרוד רעטילימ טמָארטש ,טכַאנ ןוא גָאט ,רעהפיוא ןָא געט

 טדימש טנַאנעטײל ןטימ שארב ןוא סנייא רעשירעטילימ רעליבַאטס ַא טביילב
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 .לטעטש ןיא טכַאמ יד רעביא סנייא רעקיזָאד רעד טמענ ןַאמּפיל רעטסײמכַאװ ןוא

 ןופ לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא טרעוו שרַאמנײרַא ןייז ךָאנ םורַא ךָאװ ַא ןיא ךרעב

 זַא ,עּפורג-ײמרַא ןייז טימ ןעטיב ןעגנַאגעגכרוד ןַאד זיא סָאװ ,שרָאד טנַאנעטיײל

 ןטכירַאפ וצ טעברַא רעד וצ ןלעטש ךיז ןדִיי 350 ןזומ ,ירפ 6 ךעלטקניּפ ,ןגרָאמ

 לָאצ רעד וצ ןַאמ 8 ןלעפ סע -- העש רעטמיטשַאב רעד וצ ןגרָאמ ףיוא .ןגעוו יד

 טימ ןעיורפ סױרַא טּפעלש'מ ,רעזייה יד רעביא םורַא ןפיול ןשטייד יד .,0

 לסיב ַא טרעוװ טנַאנעטײל ןופ עיטסעב עדליוו יד ,טייל עטלַא ןוא רעדניקגיוז

 רעד וצ טגָאיעג רימ ןרעוו ךַאװ רעשירעטילימ רעקרַאטש ַא רעטנוא .טקִיורַאב

 -רַאפ שרָאד טנַאנעטײל זיב הרזג יד טרעיודעג געט 4 .ןגעוו יד ףיוא טעברַא

 -גָאט רעד רעסיוא ,תוריזג ענעדיישרַאפ ןטיש ןָא ךיז ןבייה ןַאד .ןעטיב טזָאל

 .רעטעברַא עשידִיי ןופ גנולעטשוצ רעכעלגעט

 רַאפ ןלעטשוצ זומ רעכלעוו ,טַארנעדוי רעד ןפַאשעג טרעוװו געט ענעי ןיא

 ךיוא .םישובלמ ,שעוו ,לעמ יװ ,ןכַאז ענעדיישרַאפ טכַאמ-רעטילימ רעקיטרָא רעד

 -ער ,רעזייה עשידַיי רעביא םורַא ןעייג עכלעוו ,ןשטייד טנגעגמוא ןופ ןעמוק

 ןלָאז :לרוג ןטימ םולש ןכַאמ ןדַיי .ןליוו ייז סָאװ וצ ןעמענ ןוא ןגָאלש ,ןרידיוו

 -רעד בָא שדוח ןופ בייהנָא ןיא .ןבעל ןזָאל ןלָאז ייז יבַא ,ןליוו ייז סָאװ ןעמענ ייז

 ךרוד טריפ ָאּפַאטסעג יד סָאװ ןדִיי ףיוא תוטיחש ןגעוו תועידי ןעטיב ןייק ןעייג

 ןופ עִיצידעּפסקע ןַא זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .רעטרע עטנעָאנ ןוא עטייוו ןיא

 ןופ ךיז טיצ סָאװ יײסָאש טייז ןטכער ןפיוא ןגָארטעגכרוד ךיז טָאה ָאּפַאטסעג

 עשידַיי סנטסרעמ ןעװעג ןענעז טרָאד .עװקסָאמ וצ גנוטכיר רעד ןיא קסירב

 רעד ןופ לייט ַא ןבירטעגפיונוצ ןשטייד יד םוטעמוא ןבָאה .רעפרעד ןוא םיבושי

 ןוא ףרָאד רעדָא טָאטש רעד רעסיוא ייז טריפעגסיורַא ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי

 -יחש ץלַאטָאט רעדָא עזייוולייט זַא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ױזַא .ןסָאשעצ ייז טרָאד

 ,שטיוועצנַאה ,קסמָאכ ,עילָאװ-עטנעװס ,ןַאכעלעט ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענעז תוט

 ךיז סעיטסעב עדליוו יד ןבָאה דיוװעלַאמ ןיא .רעטרע ערעדנַא ןוא דיװעלַאמ

 ַא ףיוא ףרָאד ןרעטניה ןדִיי עלַא טריפעגסױורַא ,גָאט ייב תבש ַא ןסירעגניײרַא

 ַא רימ טָאה ,1944 רעמוז ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ןסָאשעצ ןעמעלַא ןוא עקנָאל

 ןיא :טרּפ ןקידרעטייו םעד ןבעגעגרעביא .ָאקנעצורק ףעזוי ,רעױּפ רעדיװעלַאמ

 ןרָאװעג ןסָאשרעד טשינ זיא סָאװ ,יורפ ַא ענייא טָאה הטיחש רעדיװעלַאמ רעד

 -נּוװרַאפ ַא ןגיל ןבילבעג ןוא סעטסוק וצ טכַאנ ייב טּפעלשרעד ךיז ,טיוט םוצ

 ןטעבעג ךיז טָאה יז עכלעוו ייב ,רעכעטסַאּפ ןענופעג יז ןבָאה סנגרָאמ וצ .עטעד

 רַאפ טשרע זיא יורפ יד -- טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז ,ןקידנערעד יז ןלָאז ייז זַא

 -רפס ַא ןבעגעגּפָא ךָאנרעד רימ טָאה טסירק רעבלעז רעד .ןעגנַאגעגסיוא טכַאנ

 טלעטשעגּפָא ןעוועג זיא רפס רעד .ןשטייד יד ןופ ןטלַאהַאברַאפ טָאה רע סָאװ הרות

 ןבעל סָאד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה תבש םענעי ןיא .ןוזח תבש ,םירבד תשרּפ ףיוא

 רעהכַאנ ךיא בָאה הרות-רפס יד .הלהק רעדיװעלַאמ רעניילק רעטלַא רעד ןופ

 וצ קעווצ ןטימ ,ןלױּפ ןייק דנַאלסורסיײיװ ןופ ךיז ןרָיוקַאװע םייב ןעמונעגטימ

 -ערג יד ןײגרעבירַא םייב ןטייקירעוװש בילוצ רָאנ .לארשי-ץרא ןייק יז ןעגנערב

 ןיא הרות-רפס יד ןזָאלוצרעביא ןעגנּוװצעג ןעוועג ךיא ןיב געװרעדנַאװ ןיא ץענ

 ,66 עינדָאכַאז ףיוא ,שזדָאל ןיא תסנכה:-תיב
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 ."עװָאכָאמאס , ןוא ײצילָאּפ עשיסורסייוו יד טריזינַאגרָא טרעוו טסוגיוא ןיא

 ַא טמיטשַאב טרעװ ןעטיב ןיא יײצילָאּפ רעשיסורסייו רעד ןופ טנַאדנַאמָאק יו

 יקסניביקס .רוכיש רעסיורג ַא ןוא ,רעטסוש ַא ךַאפ ןופ ,יקסניביקס ,קַאילָאּפ

 רעקיטרָא רעד ןופ טמוקַאב רע עכלעוו ןלעפַאב יד טַארנעדוי םוצ וצ טלעטש

 םעד וצ ךיוא טלעטש רע .םינָאלס ןיא "טַאירַאסימָאק-סטיבעג ,, ןופ רעדָא טכַאמ

 םערָא ןקניל ןפיוא ןגָארט ןֹוומ רעכעה ןוא ןָא רָאי 13 ןופ ןדִיי עלַא זַא לעפַאב

 ןגָאװ טעוו'ס רעוו ,דוד ןגמ ןלעג ַא טימ עטיינעגסיוא ,רעדנעב עטיירב עסייוו

 הלהב ַא טרעוו'ס .ףָארטשטַױט טימ טָארדַאב זיא --- דנַאב ַאזַא ןָא ןײגוצסױרַא

 .ןעניפעג וצ רעווש זיא סע עכלעוו ,ןכַאז עלעג טכוז ןעמ .רעדנעב יד ןכַאמ ןטימ

 ןעמ .דנַאבמערָא ןטימ סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ןדִיי יד ךיז ןעמעש גָאט ןטשרע םעד

 ןָא ןלעוק עכלעוו ,ןקַאילָאּפ ןוא ןסורסייו יד ,םינכש ערעזדנוא רַאפ ךיז טמעש

 וצ ןעמ טרעוו ,הרצ ַא טימ רעביא טקיטכענ'מ זַא :ןעמ טגָאז יו רָאנ .ןופרעד

 "ייה יד ןיא ךיוא ןוא דוד-ןגמ ןלעג ןטימ סַאג ןיא סױרַא טייג'מ .טניווועג ריא

 רימ .סנטייוו רעד ןופ ןענעקרעד טציא ןעמ ןעק דיי ַא .ןגָארט םיא ןעמ זומ רעז

 ערעזדנוא :ךיז ןטסיירט רימ רעבָא ,טקירעדינרעד ךיז ןליפ רימ ,שילַארָאמ ןדייל

 -דנַאש ןגָארטעג ךיוא ןבָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עינַאּפש ןיא ןרעטלערוא

 רעד ןוא ןבעלרעביא ןלעוװ רימ ךיוא ,טבעלעגרעביא סָאד ןבָאה ןדִיי ןוא סנכייצ

 ,םיאנוש ערעזדנוא רַאפ קעלפדנַאש ַא יװ ןביילב טעװ ןכייצ

 -תיב ןסיורג םוצ ןרָאפעגוצ ןענעז רעבמעטּפעס ןיא ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא =

 -ייל ןופ ןרָאװעג טקישעגוצ ןענעז סָאװ ,רענלעז 8 טימ ןרופ עסיורג 2 שרדמה

 "עג ןַאד ךיז ןבָאה שרדמה-תיב ןיא .ןַאמּפיל רעטסײמכַאו ןוא טדימש טנַאנעט

 ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .ןינמ ַא ןָא טנװַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עכעלטע ןענופ

 ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד ןלױפַאב ןבָאה רענלעז יד .הפי ברה

 ןוא תורות:רפס עלַא ןרופ יד ףיוא ןגָארטסױרַא ךיילג ןלָאז ייז זַא ,ןיליפת

 ןדַיי ענעקַארשעגרעביא עטלייצעג יד .שרדמה-תיב ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ םירפס

 ןעוועג דבכמ ןבָאה רענלעז יד ,רעבעג-לעפַאב יד ןופ ןקורּפָא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ןדִיי עקירעביא יד .שמש םעד בייל-יכדרמ ךיוא יו הפי ברה םעד ּפעלק טימ

 ןפרַאװו וצ ןעמונעג ךיז ןײלַא רענלעז יד ןבָאה ןַאד ,ןפױלטנַא וצ ןזיוװַאב ןבָאה

 טימ ןרופ עדייב טליפעגנָא ןוא תורות-רפס 8 ןגָארטעגסױרַא ןבָאה ייז .םירפס יד

 טָאה םירפס יד .ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,ןינב-לוש ןיא טריפעגּפָא ייז ןוא םירפס

 יד ,ןדנוצעגרעטנוא ייז ןוא עּפוק רעסיורג ַא ןיא ףיוה ןפיוא ןפרָאװעגנָא ןעמ

 ןבָאה רענלעז יד ןוא ףיוה ןבלעז ןפיוא ןרָאװעג טײרּפשעגסױַא ןענעז תורות-רפס

 -רפס רענעטיב עטלַא יד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז ױזַא .טריצַאּפש ייז ףיוא

 תורוד עשידִיי ענעגנַאגרַאפ ליפ ןופ ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןבָאה עכלעוו ,תורות

  ,לטעטש ןופ
 .טעברַאסגנַאװצ ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא ןענעז ןדַיי עקיעפ-סטעברַא עלַא

 םוצ רע -- ץַאלּפ ןטמיטשַאב ַא ףיוא ןלעטש רענייא רעדעי ךיז זומ גָאט רַאפ

 -יורג ַא ,וו"זַאא ןענַאּפשעג ןוא רענעגעוו ןשַאװ ,דרעפ ןצוּפ םייב רעוװ ,ץלָאה ןגעז

 טעברַא ףיוא ךעלגעט טייג עּפורג רעדנַא ןַא ,לַאטשדרעּפ ַא ןיא טעברַא עּפורג עס

 ,עדימ טעברַא רעד ןופ קירוצ טמוק'מ ,עקנַאשטיטרַא ןוא עװָאנַאמָאד ןייק סופ וצ
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 ןטעברַא סָאװ יד טּפיוה רעביא .ענעגָאלשעצ קרַאטש טפָא רעייז ןוא עקירעגנוה

 סָאװ ,רענלעז יד ךרוד טולב זיב ןגָאלשעצ ןרעוו עווָאנַאמָאד עיצַאטס רעד ףיוא

 ,טנָארפ םוצ ןרָאפ

 ןיא טרישרַאמנײרַא ןבָאה ,רעבמעטּפעס שדוח ןיא ,טכַאנ רַאפ קיטסניד ַא

 עמַאס ןופ ןבָאה סָאװ) רענלעז עשיווטיל 200 ךרעב געוו רעמינָאלס ןופ לטעטש

 טנַאנעטײל ןשטייד ַא טימ (ןשטייד יד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ןָא ביײהנָא

 ףיוא טייהנייא רעשטייד רעקיטרָא רעד ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןוא שארב

 ךיילג טָאה ,רעניווטיל יד ןופ שארב ןעוועג זיא סָאװ ,ריציפָא רעד ."עשטערַאז,

 םיא וצ ךיז ןדלעמ סע .טַארנעדוי ןופ רעייטשרָאפ יד ךיז וצ ןפור טקישעג

 "וצ .שטיוװָאניבַאר עיטימ ןוא יקסווָאקדוי לשריי רעייטשרָאפ ייווצ ערעזדנוא

 ןקידרעטייו םעד ריציפָא רעד טיג ,ּפעק יד וצ ןרעװלָאװער ייז קידנלעטש

 ,ןפנָארב רעטיל 20 ןרעו טלעטשעגוצ ןזומ טונימ 20 ןופ ףיולרַאפ ןיא :לעפַאב

 ןכַאז ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא רעייא ,למיוב ,רעקוצ סמוטנַאװק עסיורג עסיוועג

 רעדיוו -- ."טיוט עלַא ריא טנעז -- לעפַאב םעד ןליפסיוא ךעלטקניּפ טשינ רַאפ,

 ןוא ןעק רע סָאװ טַארנעדוי ןיא טגָארט רענייא רעדעי .ןדִיי ןשיווצ הלהב ַא

 סָאד טלעטשעגוצ טרעװ טייצ רעד וצ .ןכַאז עטרעדָאפעג יד ןופ טָאה רע סָאװ

 ןעמוקנָא םענופ ןימ רעתמא רעד זיא סע סָאװ רעבָא ןסייוו רימ .עטרעדָאפעג

 עיצידעּפסקע ןַא זיא סָאד זַא תועידי טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ .רעניווטיל יד ןופ

 -יווקיל וצ עיסימ עלעיצעּפס ַא טָאה סָאװ ,ָאּפַאטסעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 יד ןעמוקַאב ךיוא רימ ןבָאה גָאט ןבלעז םעניא .גנורעקלעפַאב עשידִיי יד ןריד

 -וצ הרבח יד טָאה ,ןעטיב ןייק געוו ןפיוא ,עווערישז קידנעײגכרודַא זַא העידי

 -ניה ייז טריפעגסורַא ,ןַאמ 121 ןופ לָאצ ַא ןיא ןדִיי עקיטרָא עלַא ןבילקעגפיונ

 וצ ךיוא ייז ןעניימ עבלעז סָאד זַא ,רָאלק זיא'ס (1) .ןסָאשעצ ייז ןוא לטעטש ןרעט

 טרעטנענרעד'ס .עגַאל רעזדנוא ןופ ןיײזטסּוװַאב םייב ןענעז רימ -ןעטיב ןיא ןוט

 וצ ,טיוט ןפיוא גנוטרַאװרעד ןיא ,ןפָאלש טשינ ךיז טגייל רענייק .טכַאנ יד ךיז

 ןופ הדועס רעקידתופתוש רעד ייב ,טכַאנ ייב זַא ךיז רימ ןסיוורעד יּרפ סנגרָאמ

 -עד םעד טימ ךיוא ןוא טכַאמ רעשטייד רעגיה רעד טימ עדנַאב רעשיווטיל רעד

 טלעוּפעג תונלדתש ךָאנ זיא ,(קַאילָאּפ ַא) יקסרַאקעּפ רעטסיימרעגריב ןקיטלָאמ

 .ןןבעל םייב גנורעקלעפַאב עשידִיי יד ןזָאלרעביא קיפיולרָאפ לָאז'מ זַא ןרָאװעג

 ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןסייהעג טײליָאּפאטסעג יד ןבָאה עווערישז ןיא (
 ,ריטסַאנָאמ םעד רעביאנגעק ץַאלּפ ןפיוא ןביילקוצפיונוצ ךיז ,רעכעלטסירק רעד ךיוא
 עלַא ןעוו .בוטש ןיא ןביילב טשינ רָאט דניקיגיוז ַא וליפא :טגָאזעג טָאה לעּפַאב רעד
 יד ןוא רעדנוזַאב ןטערטסױרַא ןטסירק יד ןסייהעג ןעמ טָאה טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה
 טָאה ןדיי יד ןוא םייהַא ךיז ןרעקוצמוא טביולרעד ןעמ טָאה ןטסירק יד .רעדנוזַאב ןדיי
 ןוא ,רעניווטיל עטנּפָאװאב טימ טלגנירעגמורַא ייז ,ןעלדיר טנעה יד ןיא ןבעגעג ןעמ
 .ךיז רַאפ בורג א ןבָארגוצסיוא ןעגנוווצעג ייז טָאה ןעמ ווו ,לטעטש ןרעטניה ייז ןבירטעג

 זא ןעוועג לדתשמ ךיילג ךיז ןבָאה ,ןופרעד ךיז קידנסיוורעד ,ןטסירק רעווערישז יד
 סיקציוואר עכָאמ) יקציווַאר רעטקָאד-יצידעמ םעד :ןדיי ייווצ ןבעל םייב ןזָאל לָאז ןעמ
 .ןוז סרעדיינש םעד ריאמ) יקצינשזָאנ םייח ןוא (לקינייא ןַא סַאקלַאװַאק לשריי ,ןוז ַא
 טלַאװעג ןײלַא םיא ןוא ןיקצינשזָאנ םייח ףיוא זיולב ןעוועג םיכסמ ןבָאה רעניווטיל יד
 טגָאזעגּפָא ךיז בורג ןופ דנַאר םייב טָאה רע .רעדניק ןוא יורפ ןייז ןָא רעבָא ,ןעיײרּפַאב
 .לרוג רעייז טליטעג רע טָאה ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא החּפשמ ןייז ןָא ןייגוצקעװַא

 .א .ד
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 סרעטופ ,שעוו ,ןגוצנָא עטוג ,גנוריצ :יוװ ןכַאז עלופטרעוו עלַא ןבעגקעװַא ןזומ ןדִיי

 -עגפיונוצ גָאט ייב רעגייז ַא 12 זיב זומ ץלַא סָאד .גרַאװנסע ערעסעב סָאד ןוא

 טעװ לַאפנגעק ןיא ,(2) ענימג רעד ןבעל ףיוה ַא ןיא עשטערַאז ףיוא ןרעוו ןגָארט

 לענש-ץילב טרעוו העידי יד .ןוט וצ סָאװ ןסיוו ןיוש ,ריציפָאדָאּפַאטסעג רעד ,רע

 --- ױזַא יבַא --- .טקַיורַאב לסיב ַא ןרעו רעטימעג יד .לטעטש ןרעביא ןגָארטעצ

 עלַא ןופ .ןבעל ןביילב יבַא ,רעדיילק ןוא גנוריצ יד הרּפכ ַא ָאט ,ןעמ טכַארט

 יד ןבעגּפָא םייב ייר עסיורג ַא ךיז טעדליב סע .עטרעדָאפעג סָאד ןעמ טגָארט ןטייז

 ןעייטש סע ּוװ ,ףיוה ןטמיטשַאב ןפיוא סעּפוק ןיא ףיונוצ סע טפרַאוװ'מ .ןכַאז

 עטלמַאזעגפיונוצ יד ןרעוו גָאט ייב רעגייז ַא 12 .ןכַאז יד ןריטרָאס ןוא רעטעברַא

 ךָאנ .קינייװ ןעוועג ךָאנ זיא סָאד רעבָא .ןַאמ-ָאּפַאטסעג םעד ןבעגעגרעביא ןכַאז

 -ידִיי יד רעביא ןעייג סָאװ ,רעניווטיל סעּפורג לטעטש ןרעביא ךיז ןזָאל גָאטימ

 ךדעי סָאװ ןביור ייז .טנַאה רענעגייא ףיוא סעיזיווער ךרודַא ןריפ ןוא רעזייה עש

 ,טלעפעג םענייא

 קיטייצכיילג ןוא עטכישעג רעד וצ האנק טימ וצ ךיז ןקוק םייוג עקידלטעטש

 .ץלַא סָאד -- .טנעה ערעייז ןופ סױרַא טייג סטוג ליפ ױזַא סָאװ ייז ןרעױדַאב

 ןדַיי יד ייב ןבילברַאפ זיא גָאט רעד .ייז רַאפ ןייז טנעקעג ךָאד טָאה --- יז ןגָאז

 ."רעניווטיל יד ןופ ךָאװטימ , רעד יו

 טימ קידנריפטימ ,לטעטש סָאד עַיצידעּפסקע יד טזָאלרַאפ ירפ קיטשרענָאד

 ןבעל וצ ןָא ןיוש ןבייה רימ .רעטכייל ּפָא ןעמעטָא רימ .ביור ןצנַאג םעד ךיז

 רעווש זיא'ס .גנוטרַאוװרעד-טיוט ןיא ןוא גנואָארדטױט רעקידרדסכ רעד רעטנוא

 רערעווש ךָאנ ןוא ,טיוט םוצ עטּפשמרַאפ ,ןשטנעמ ןופ ןליפעג יד ןבײרשַאב וצ

 סע ןכלעוו רעביא ,קלָאפ ץנַאג ַא רעביא טבעל'ס סָאװ סָאד ןבעגוצרעביא זיא

 רענייא ןטסיירט ךיז ןריבורּפ רימ .,לייטרוא-טיוט  ַא ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא זיא

 טגָארט רענייא .רעדעי סָאװ קיטייו ןוא רעצ םעד ןשוטרַאפ וצ ידכ ,ןטייווצ םעד

 טוג ןעייטשרַאפ רימ .ךעלטסניק ןעוועג ץלַא זיא'ס רעבָא ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב

 רָאפ ךיז ןלעטש ןוא ןטייווצ ןפיוא רענייא ןקוק רימ .עגַאל עטלפייווצרַאפ רעזדנוא

 -נָא ןרעו רעטנזיוט יד ןיא ןלעוװ סרעּפרעק ערעזדנוא ךיוא ּוװ ,רעבירגנסַאמ יד

 רעצנַאג רעד ןופ תועידי ןָא ןעמוק'ס עכלעוו ןגעוו ,רעבירגנסַאמ יד -- ןפרָאװעג

 יו ,קידנעטשרַאפ יו ,רעדניק ערעזדנוא רימ ןענייווַאב ליטש רעד ןיא .טנגעג

 ערעייא ףיוא .ןטייצ ענעי ןיא רעדניק עשידַיי ןעוועג טנעז ריא ,טלַא קיטייצירפ

 ןוא רעצ ןפיט ַא .לכיימש ןייק ןעזעגנָא טשינ ןעמ טָאה ךעלמינּפ עשירעדניק

 ,טונימ 230 ןופ ךשמ ןיא ןלעטשוצ ןסייהעג טָאה ריציפָא רעד סָאװ ,המישר יד (2
 ןירעד .םוטנַאװק ןטמיטשַאב א טיול ןימ רעדעי ןוא םינימ 120 רעביא ןטלאהטנא טָאה
 ,לויטש עיינ ,ןיזנעב ,עקרָאכַאמ ךעלקעּפ 150 ,ןטערַאגיס לָאצ עסיורג ַא :ןעװעג ןענעז
 -עווש ,סערדלָאק ,ןקאל ,רעכעטנַאה ,שעוו עמערַאװ ,שעװו עניד ,סעקטעּפרַאקס ,ןשָאלַאק
 .דלָאג ָאליק בלַאה ַא ךיֹוא ןוא ףייז ,ךעלעב

 בוטש רעד ןופ ףיוה ןפיוא ,"עשטערַאז, ףיוא טכַארבעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה ןכַאז יד
 רעד זיב ,רעטעּפש ןוא ,עּפעילעינ קינזיצקַא רעשירַאצ רעד טניווװעג לָאמַא טָאה'ס וװ
 .טַאלבנזַאר ר"ד רעד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 עשירענעמ עצנַאג יד ןסישרעד טעװ רע זַא ןדלָאמעג ןַאד טָאה ריציּפָאדָאּפַאטסעג רעד
 .ןאמ 500 ןופ לָאצ יד ןבעגעגנָא וליפא טָאה ןוא גנורעקלעפַאב

 -עג ןבעגעג זיא סָאװ לײט םעד ץוחַא ,סָאטױצא-טסַאל 6 טליפעגנָא טָאה ביור רעד
 ,א .ד .טכצמ רעקיטרָא רעד הנתמ ַא יװ ןרָאװ
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 -כעליימ עשירעדניק ערעייא .ןגיוא ענייש ערעייא טקירדעגסיוא ןבָאה רעיורט

 ןיא ןפרַאװנײרַא ,ןענגרה זדנוא טעוו'מ -- :ןלייצרעד וצ טסּוװעג רָאנ ןבָאה ךעל

 לָאז סָאװ גָאלָאכיסּפ ןוא רענעק-המשנ רעד ָאטשינ ...ןטישרַאפ ןוא רעבירג יד

 .רעביא סרעדניק ערעזדנוא ןיא ךיוא יו ןוא ערעזדנוא ןיא ןעגנירדניירַא ןענעק

 -ידִיי ,טעילוהעג טָאה עיטסעב עשטייד עדליוו יד ןעוו ןטייצ ענעי ןיא ןעגנובעל

 טרידיווקיל קידנעטשלופ ןענעז ךעלעטעטש עקניניילק ןוא רעפרעד ,םיבושי עש

 / .טעטש ערעסערג ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז ןדִיי יד ןוא ןרָאװעג

 רעד .ןטקנוּפטעברַא ענעדיישרַאפ ןיא ךעלגעט-גָאט ןטעברַא ןדַיי רענעטיב

 סָאװ זַא קידנעניימ ,רעצעלּפטעברַא רעמ סָאװ ןעמוקַאב וצ ךיז טימַאב טַארנעדוי

 -צונ, ןפור ייז ןגעלפ ןשטייד יד יו רעדָא ,עקידנטעברַא ןייז ןלעו סע רערעמ

 ערעזדנוא .ןעװעטַאר וצ ךיז ןבָאה ןעמ טעװ ןסנַאש רעמ ץלַא -- ,"ןדִיי עכעל

 -ַאב ןרעװ -- ײצילָאּפ עשיסורסייוו יד ןוא ןשטייד יד -- רעבָאהטכַאמ עלַאקָאל

 יז ןופ םענייא רָאנ סָאװ .תונתמ ןוא ןכַאז עלופטרעוו טימ טַארנעדוי ןופ ןטָאש

 .סע טמוקַאב רע ןוא -- טרָאװ ַא ןדערסיוא זיולב ףרַאד רע --- ךיז טסולגרַאפ

 ,ןדִיי עלַא זַא לעּפַאב ַא ןעמוקַאב טַארנעדוי רעד טָאה ,תוכוס רַאפ ,געט ענעי ןיא

 יד .סעטַאל עלעג ייווצ ףיוא רעדנעב-םערָא יד ןטייברַאפ ןפרַאד ,ןָא רָאי 12 ןופ

 רעד ףיוא ןעגנָאהעגנָא ןרעוו ןפרַאד דוד-ןגמ ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא סעטַאל עלעג

 ןעמ זומ סעטַאל יד .עצײלּפ טייז רעקניל רעד ףיוא ןוא טסורב ןופ טייז רעקניל

 ןוא ,בוטש ןיא ייס ,ןעניפעג טשינ ךיז לָאז'מ ּוו ,קידנעטש ןוא םוטעמוא ןגָארט

 דגב םעד ןוטוצסיוא ןטָאברַאפ זיא טעברַא רעד ייב ךיוא .טעברַא רעד ייב ייס

 טגָארט'מ סָאװ שובלמ ןפיוא סעטַאל יד ןעיליּפשרעביא רָאנ ןדייס ,עטַאל רעד טימ

 .ןטייווצ ןטימ ךיז טלייט טָאה סע רעװ .ףָאטש ןלעג ןכוז ןָא טבייה ןעמ .סַאג ןיא

 -וא ןוא טעברַא רעד ייב ,ןסַאג יד ןיא --- סיורג ןוא ןיילק ךיז טזייוװַאב טָא ןוא

 ביוא .עצײלּפ רעד ףיוא ןוא טסורב ןפיוא סדוד-ןגמ עלעג יד טימ -- םוטעמ

 -סייוו ַא ןופ ןדִיי ַא ןדיישרעטנוא םייב תועט ַא ןבָאה טנעקעג ןעמ טָאה טציא זיב

 ןעמ טָאה ,דנַאבמערָא ןכעלטמַא ןַא ןגָארטעג טָאה רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ ןשיסור

 ןרעטש ןלעג םעד .רעטעמ רעטרעדנוה רַאפ ןדִַיי ַא ןענעקרעד טנעקעג טציא ןיוש

 ןגָארטעג םיא ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא טרָא סָאד .טייוו רעייז ןופ ןעזעג ןעמ טָאה

 ןעזרעד םייב ,רעטילימ עקידנרָאפכרוד סָאד .טנערבעג ןוא ןטַארבעג זדנוא טָאה

 תוכמ ןדִיי יד טגָאלש ןוא סענָאגַאװ יד ןופ סױרַא ךיז טסייר ,סעטַאל עלעג יד

 .עטתיממעצ ןוא ענעגָאלשעצ רעטעברַא יד םוא ךיז ןרעק גָאט ןדעי .חצר

 ייווצ ָאטיוא ןַא ןיא ןעמוקעגנָא םינָאלס ןופ ןענעז רעבמעוװָאנ ןטימ ןיא ךרעב
 ןופ רעטייל ןעוועג זיא סָאװ ,טניווק 'ה ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא ןעמרַאדנַאשז
 םוצ ןרָאפעגוצ ןענעז ןשטייד יד .טַארנעדוי רעמינָאלס םייב עלעטש-סטעברא רעד
 ַא לטעטש ןיא ןרָאפנײרַא טעװ םורַא געט 10 ןיא זַא ןדלָאמעג ןוא טארנעדוי
 א ןריוורעזער טַארנעדוי רעד ףראד קעווצ םעד וצ ןוא עירעמרַאדנַאשז עּפורג
 ןופ רעטנעצ ןיא ןעניפעג ךיז לָאז סָאװ ןרעמיצ 1078 ןַא ןופ זיוה שידִיי סיורג
 .ןרעוו טריטנַאמער געט ןעצ ןופ ךשמ ןיא זומ זיוה סָאד .לטעטש

 טנעוו יד ןוא ןרעו טבראפעג ןפרַאד סעגָאלדָאּפ ןוא ןריט ,רעטצנעפ יד
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 רַאפ ןרעו טלעטשעגוצ ךָאנ ןפראד סע .ןריטעּפַאטסױא יינ סָאד ןופ ןעמ ףרַאד
 10 ?ןכַאז עקידרעטייו יד ,לטעטש ןיא ןעמוקנָא ןלעוו סָאװ ,ןרַאדנאשז 10 יד

 סָאװ שעװ עטסעב יד ןוא סעמַאשזיּפ ,סערדלָאק ,טנאוועגטעב עצנַאג טימ ןטעב
 ,רעכעּפעט ,ןענידרַאג ,סעפָאס ,ןלוטש ,ןשיט 10 ,סעפַאש 10 ,ןגָאמרַאפ ןדִיי יד
 -וצ זומ ץלַא סָאד .וו"ַאא ןכיק עטַאטשעגסױא םוקלופ ייווצ ,ןטעלּפמָאק-רישעג
 טנעקעגסיוא טוג ךיז טָאה סָאװ ,טניווק .געט ןעצ ןופ ךשמ ןיא ןרעװו טלעטשעג
 רענעטיב ןטימ ךערּפשעג ַא ןיא ךָאנרעד טָאה ,םינָאלס ןופ ןשטייד יד ףיוא
 יװ ןריפסיוא ןעמרַאדנַאשז יד ןופ לעפַאב םעד לָאז ןעמ זַא ,ןטָארעג טַארנעדוי
 -נַאשז רענעטיב רעד ןופ טנעה יד ןיא לייוו ,ןטסכעלטקניּפ םוצ ןוא ןטסעב םוצ
 | .ןדיי עקידלטעטש יד ןופ לרוג רעד ןגיל טעװ עירעמרַאד

 טימ עבַאגפיוא רעד וצ טַארנעדוי רעד ךיז טמענ לעּפַאב ַאזַא קידנעמוקאב
 -יורג סָאד טריזיווקער טרעוו קעווצ םעד וצ .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעצנַאג רעד
 רעד ןופ רָאטנַאק רענעזעוועג רעד ןגעקטנַא ,(3) ןייטשנרעב םהרבא ןופ זיוה עס
 -וצ ןָא טבייה'מ ,לטעטש ןרעביא ןשטנעמ סױרַא טקיש ןעמ ."ַארַאשטש, עמריפ
 טיג סע רעװ -- ןעמעלַא ייב טמענ ןעמ .ןכאז עטרעדָאפעג עלַא ןגָארטוצפיונ
 עטסעב סָאד קעװַא טמענ'מ .גנַאװצ טימ ןעמענ ףרַאד ןעמ ןעמעוו ייב ,ןטוג טימ
 רעד וצ ךיז ןלעטש סרעּפעלק ןוא רעברַאפ ,רעלַאמ .ןכַאזרישעג ,שעוו ,לבעמ
 ןעמ .זיוה ןופ גנונעדרָאנײא ןוא גנוטיירגוצ עטפַאהרעביפ ַא ןָא טייג'ס ,טעברַא
 -פנוקוצ ערעזדנוא רַאפ וצ ץלַא טיירג ןעמ ,טשַאװ ןעמ ,טצוּפ ןעמ ,טרירָאקעד
 ,.."טסעג, יד ןטרַאװרעד רימ .קיטרַאפ ץלַא ןיוש זיא טָא ןוא .רעדרעמ עקיט

 לא יא
* 

 ,1941 ,רעבמעווָאנ רעט14 ,קיטיירפ

 ןייק ירפ ץנאג ןרָאפעג ןענעז עכלעוו ,רעפרעד עקימורַא ןוא ןעטיב ןופ םייוג

 ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא ףיוא זַא ןלייצרעד ןוא םייהַא קירוצ ךיז ןרעק ,םינָאלס

 ןעמ ,ײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא ןשטייד טלעטשעגסיוא ןענעז םינָאלס וצ טנעָאנ

 סָאװ ,טלגנירעגמורַא זיא טָאטש יד .סױרַא טשינ טזָאל ןעמ ,ןיירַא טשינ טזָאל

 עשיסור ןלָאז םינָאלס םורַא זַא טייצרעד ןעמ .טשינ ןעמ טסייוו -- ןעשעג זיא'ס

 טָאטש ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז סָאװ ,ןטנַאסעד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה ןענאלּפָארע

 -ער-ןסאמ רָאפ ןעמוק טָאטש ןיא ,ןביילג ךיז טזָאל סָאװ הרעשה ַא זיא'ס .ןירַא

 ךָאנ ןעמוק ,תבש ,רעטעּפש גָאט ַא ,ןטנַאסעד עטשרמולכ יד טכוז'מ ןוא סעיזיוו

 -עגמורַא ץלַא ךָאנ זיא טָאטש יד .םינָאלס ןופ תועידי עיונעג ןייק ןָא טשינ ץלַא

 -עז ,ןעטיב ןיא ןדִיי ,רימ .טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןופ ןטינשענּפָא ןוא טלגניר

 קיטנוז טשרע ,לשמל עטנָאמרעדנביוא יד יװ ,ןעגנַאלק עלַא ןביילג ןוא ווָיַאנ ןענ

 .םינָאלס ןופ העידי עשיטנעטיוא עטשרע יד ןעמוקעגנָא זדנוא וצ זיא גָאטימ ךָאנ

 רעד רָאנ ,ןיטשנרעב םהרבא ןופ זיוה סָאד טריזיוקער טַארנעדוי רעד טשינ (3
 ,אשמעד טסירק רעד רעניווונייא רענעטיב רעד ,ײצילָאּפ רעשיסורסייו רעד ןופ ףעש
 .עוועסאק ןיא טנַאדנַאמָאק קידנעייז ,רעטעּפש ןוילת ַא יװ ןרָאװעג טמירַאב זיא רעכלעוו
 .שטיװעצַאוװיא ןיא ןדיי יד ןופ שוריג םעד טריפעגכרוד ךיוא טָאה רע

 .א .ד |
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 ןוא טרענייטשרַאפ זדנוא העידי יד טָאה ױזַא ּפָאק ןרעביא ּפַאלקטױט ַא יו שממ

 ,תוחוכ יד ןעמונעגּפָא

 עמַאזורג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ירפ 7 ,רעבמעווָאנ ןט14 םעד ,קיטיירפ

 רעכלעוו ,קיה רַאסימָאק-סטיבעג ןֹופ גנוריפנָא רעד רעטנוא םינָאלס ןיא הטיחש

 .טסידַאס ןוא רעדרעמ ַא יו טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טמירַאב ןעוועג ןיוש זיא

 רעניווטיל ךיוא יװ ,ָאּפַאטסעג ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,טכַאמרעװ ןופ סעּפורג

 -ָאלס יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא

 וצ בוטש ןופ ןעגנַאגעג ןענעז יײצילָאּפ ןוא רעטילימ ןופ סעדנַאב .ןדִיי רעמינ

 ,סמעדיוב ,ןשינעטלעהַאב עלַא ןיא טרעטשינעג ,ןדִיי עלַא טּפעלשעגסױרַא ,בוטש

 טרָאד ןופ .טָאטש רעטנעצ ןיא ץַאלּפ םוצ טגָאיעגסױרַא ןעמעלַא ןוא סרעלעק

 וצ רעטעמָאליק עקינייא סופ וצ ךיוא ןוא סָאטױא טימ ןבירטעג ייז ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה טרָאד .עװָאלעּפעשט ףרָאד םייב ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,רעבירג יד

 ןסָאשרעד עלַא ןענעז ייז ּוו ,בורג ןיא ןײגּפָארַא ןוא ןוטסיוא ךיז ןסייהעג ייז

 "רַאפ רָאנ זיא'ס רעוװ ,טיוט םוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג זיא'ס רעװ .ןרָאװעג

 עטיוט יד ןופ גרַאב םעד רעטנוא בורג ןיא ןגיל ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טעדנוװ

 ןביירשַאב וצ טשינ זיא'ס :ןסקאוועג טונימ וצ טונימ ןופ זיא רעכלעוו ,סרעּפרעק

 ןענעז סָאװ ,עטעדנוװרַאפ עקינייא ,רעבירג יד ןיא ןוטעגּפָא ךיז טָאה'ס סָאװ סָאד

 ףיוא קיטיירפ ןופ טכַאנ רעד ןיא ןבָאה ,סרעּפרעק עטיוט יד רעטנוא ןגעלעג

 ןטנעָאנ ַא ןיא םירעיוּפ וצ ןעגנאגעגוצ ,בורג רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז תבש

 ךיז ןעמוקַאבנײרַא ,שובלמ זיא'ס ןכלעוו ַא ךיז ףיוא ןעִיצפױרַא ןכָאנ ןוא ףרָאד

 -עלַא טעמכ ,טסוװװרעד םעד ןגעוו ךיז טָאה טכַאמ יד .ָאטעג רעמינָאלס ןיא קירוצ

 טָאה'מ ּוװ ,בורג רעבלעז רעד וצ טריפעגקעווא רעדיוו ייז ןוא טכוזעגפיוא ןעמ

 -ָאלס ןיא ןענעז ,טכַאנ רַאפ 5 זיב ירפ 7 ןופ ,קיטיירפ םענעי ןיא .ןסָאשרעד ייז

 ןיא טסּוװרעד ךיז רעטעּפש טָאה'מ יװ .ןדִיי 9,000 ייב ןרָאװעג טכַארבעגמוא םינ

 9,400 ןופ לָאצ יד ןבעגעגנָא טכַאמ רעד ןופ גנודלעמ *עלעיציפָא , יד טָאה ןעטיב

 םאו ריע רעד ןופ ,הליהק רעמינָאלס רעטלַא רעד ןופ זיא טָא ןוא .עטעגרהעג

 ליפ רַאפ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןעוועג קידנעטש ןופ זיא עכלעוו ,לארשיב

 גָאט ןייא ןיא ,ןעטיב רַאפ ךיוא םכותב ןוא טנגעגמוא רעד ןיא תוליהק ערענעלק

 .(4) ןדָיי טפלעה יו רעמ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא

 ייק טָאה ןעמ ןוא טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא םינָאלס ןעוו ,טכַאנרַאפ קיטיירפ (4/ -
 טסירק רעד טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ,טָאטש ןיא טזָאלעגוצ טשינ סרערָאפוצ יד ןופ םענ
 דוסב רימ טָאה רע ."לסעג ןשירזח, םענופ רעניווװנייא רענעטיב ַא ,יקציװַאס ַאשַאס
 טמוק םינָאלס ןיא זַא ,געוװ ןפיוא םירעיוּפ ערעדנא ןופ טרעהעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד
 .טסוװעג טשינ רע טָאה םיטרּפ ןייק רעבָא .ןדיי ףיוא הגירה ַא רָאפ

 טסירק ןגנוי םעד רעירוק ַא יו טקישעגקעװא ירפ קיטנוז טָאה טארנעדוי רעד
 ,ןתוחילש ענעדישרַאפ ןיא טַארנעדוי םעד טסניד וצ ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,יקסנישזרוס
 ןעמוקַאב רַאפרעד טָאה רע זַא ,ךיז טײטשרַאפ) ןבעל ןטימ טריקיזיר טָאה רע עכלעוו ייב
 עטיב רעד טימ ,ץישּפיל םענייא וצ ווירב א םיא טימ טקישעגקעװַא ןוא ,(טלָאצַאב
 "רוס זיא טכַאנרַאפ .םינָאלס ןיא ןדיי יד טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ןייז וצ עידומ ךיילג
 .תועידי עיונעג יד טימ ווירב ַא ןצישפיל ןופ טכַארבעג ןוא ןעמוקעגקירוצ יקסנישז

 רעפעגמוא ןרָאװעג ןענעז טכַארבעגמוא .ןדיי 22.000 טלייצעג ןַאד טָאה םינָאלס
 רעמינָאלס ןעוועג ןענעז טנזיױט 15 ַא ךרעב ןוא םיטילּפ ןעוועג ןענעז 8000 .טנעצָארּפ 0
 ,רעניווונייא

 .הטיחש רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעזַאלג םייח ןוא קילעז רעדירב ייווצ יד
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 .םינָאלס ןופ םיטרּפ רעמ ךָאנ ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענעז טכַאנ רַאפ קיטנוז

 סע ןוא טשינ ךיז טזָאל סע .עטלמוטעצ ןוא עטשימעצ ןעוועג עלַא ןענעז רימ

 זיא'ס ?ױזַא יו ?ױזַא יו ?ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יו ...ןביילג טשינ ךיז טליוו

 טקעמענּפָא ןענעז ןשטנעמ עקידלושמוא 9,000 רעביא .טייקכעלקריוו יד רעבָא

 -מוא ןופ ךיילג זַא ,ןעמ טלייצרעד טָא ןוא .העש עקינייא ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג

 ןעמענ עטסעב סָאד ,סטוג שידִיי ןּפַאכ וצ ידכ םינָאלס ןייק ןטסירק ןפיול טנגעג

 עכלעוו ,ןסורסייו יד ןעקנָאשעגקעװַא טרעוו עקירעביא סָאד ןוא ןשטייד יד וצ

 ,לבעמ קעװַא ןריפ םירעוּפ .שיילפ ףיוא םיריזח עדליוו יו ביור ןפיוא ךיז ןפרַאװ

 לדנַאה ַא ייז ןשיװצ ןָא ךיז טבייה סע ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןופ רעדיילק

 -רָאג ךיז ןבָאה ייז .ןדירפוצ קרַאטש ןענעז םייוג יד .ןכַאז עטביורעגנָא יד טימ

 ...קילג; ַאזַא ןרַאשוצ ייז טעװ שטייד רעד זַא טכירעג טשינ

 יא יש
* 

 יד ןעטיב ןייק ןעמוקעגּפָארַא ןענעז רעבמעצעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 רעדילגטימ יד ךיז וצ ןפוררַאפ ןבָאה ןוא ,"טסעג, עטעטרַאװרעד-גנונַאּפש טימ

 ןעמָאנ ןיא ןבָאה שטיװָאניבַאר קערַאמ ןוא יקסווָאקדוי לשרִַיי .טַארנעדוי ןופ

 -עגנָא ייז ןענעז ןַאמ ןעצ .זיוה עטיירגעגוצ סָאד ןבעגעגרעביא ייז טַארנעדוי ןופ

 טוג ,ןעצ עלַא .הטיחש רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ייז ּוו ,םינָאלס ןופ ןעמוק

 -ייא ,עכעליירפ ,עטנוזעג ,רעטכיזעג ענעסערפעגסיוא ,סרעדרעמ עטלושעגסיוא

 -ַאה ,עקלוש סקַאמ ,רעבעוו ,(ףעש רעד) קַאװָאנ :ךיא קנעדעג ערעייז ןעמענ עקינ
 .ןישטרָאשט ,רעבורג ,ץרַאװש ,עכריה ,טכילשטָאג ,לַאטפינ

 סקעז טַארנעדוי םייב טלעטשַאב ייז ןבָאה ןעגנוניווו יד ןעמענרעביא ןכָאנ

 סקעז טעברַא רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ןגרָאמ ףיוא .ןענידַאב ןוא ןכָאק וצ ךעלדיימ

 יז וצ ךיז ןעִיצַאב ןעמרַאדנַאשז יד .טַארנעדוי ןופ עטמיטשַאב ,ךעלדיימ עשידִיי

 ענייש עכלעזַא סָאװ ןעגנוקרעמַאב עשיטסַאקרַאס ןכַאמ ןוא טקערָאק טשרעמולכ

 -ענ ,סנידוי ןייק טשינ טנעז ריא ןעוו, :עסַאר רעשידִיי רעד וצ ןרעהעג ךעלדיימ

 לטעטש ןרעביא סױרַא ןעייג ייז ..."גירק ןכָאנ דנַאלשטייד ןייק טימ ךייא רימ ןעמ

 ןָא ךיז טבייה רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא ."הכולמ, רעייז טימ ךיז ןענעקַאב וצ

 רעדָא ,ןײלַא ןײרַא ןעייג ייז .רעזייה עשידִיי רעביא סעיזיווער ןופ םעטסיס ַא

 ןיא עילימַאפ רעטלמוטעצ רעד ןלעטש ייז סָאװ עגַארפ עטשרע יד .טיײװצעבלַאז

 ןוא טרעדנּוװרַאפ ןָא טקוק דיי רעד ?"זיוה סָאד טרעהעג ןעמעוו וצ ,, :זיא בוטש

 ?"זיוה סָאד טרעהעג ריד וצ ?סָאװ, -- ."רימ וצ טרעהעג זיוה סָאד , :טרעפטנע

 עקידנזעװנָא יד ףיוא ןוא דִיי ןפיוא ּפָארַא ךיז טזָאל ּפעלק ןופ לגָאה ַא ןוא --

 סָאד טרעהעג ןעמעוו וצ; :עגַארּפ עבלעז יד לָאמ ַא ךָאנ טמוק ָאד .בוטש ןיא

 ןיא ןײרַא ןענעז ןטעיװָאס יד תעב זא לובלב ַא בילוצ ןעטיב ןיא טריטסערַא ייז טָאה'מ
 טָאה'מ .ןקאילָאּפ ערעדנַא ןוא זדנָאיסק ןשיליוּפ םעד טקינײּפעג ןבָאה ייז ןלָאז ,ןעטיב
 ןעמונעגוצ ײז ןעמ טָאה טרָאד ןוא גנושרָאפסױא ןַא ףיוא םינָאלס ןייק טקישעגּפָא יז
 רעבירג יד ןיא ןדיי עלַא טימ ןבירטעגקעװַא ךיילג ןוא סעמרַאזַאק יד ןיא ךַאװ רעד ןופ
 .עװָאלעּפעשט ןופ

 .א .ד
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 רעד טרזח טניימ שטייד רעד סָאװ ןוא ןרעפטנע וצ סָאװ קידנסיוו טשינ ?"זיוה

 סעלַא !עדוי רעטכולפרעפ, :ּפעלק רעדיו .רעפטנע ןקיבלעז םעד רעביא דיי

 -עגוצ ןרטוװ ןַאד ןוא .?יךייר ןעטירד, םוצ טרעהעג ,דנוה ,טסגָאמרעפ וד סַאוװ

 םעד ןופ סעזילַאװ ןָא ןעװעקַאּפ ייז .ןענופעג ייז סָאװ ןכַאז עלופטרעוו עלַא ןעמונ

 ןיא סעילימַאפ ערעייז וצ ןטרָאּפסנַארט עצנַאג ּפָא ךָאנרעד ןקיש ןוא ןטסעב

 ,דנַאלשטיײד

 ןבָאה רימ יו טייו יו ןוא טייצ עטשרע יד ןעוועג רימ ןענעז ווָיַאנ יו

 .רַאדנַאשז ןשטייד ַא ןופ טײקמַאזיורג ןוא תוירזכַא יד ןפיירגַאב טנעקעג טשינ

 "ושסיוא רעשירעדרעמ רעלעיצעּפס ןוא ,םזידַאס ,טײקטריניפַאר ַא רַאפ סָאװ טימ

 ,טײקטלַאק ַא רַאפ סָאװ טימ .*סעבַאגפיוא , ערעייז וצ ןטערטעגוצ ןענעז ייז גנול

 יד רעמ סָאװ .דרָאמ ןדעי ןריפסיוא ןגעלפ ייז טייקנדירפוצ ַא רַאפ סָאװ טימ

 -עג ייז ןענעז רעקיטשרָאדטולב ץלַא ,טעדרָאמעג ןבָאה תויח עקיטשרָאדטולב

 יד ןלַאפעג ןענעז ןעמרַאדנַאשז יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ געט עטלייצעג ןיא .ןרָאװ

 ןופ םיטילּפ ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה לטעטש ןיא .ןעטיב ןיא תונברק עטשרע

 ,1929 רָאי ןיא םישדח:המחלמ עטשרע יד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,ןלױּפ

 רעקלַאוװּוס יירד יד .קלַאוװּוס ןופ סעילימַאפ עקינייא ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ

 ןופ) קַאיװָאקלוס בקעי ,קעטול עינַאפ ,ןָאסקרַאמ םהרבא סעילימַאפ יד ,תוחּפשמ

 -ןָאצ ַא) יורפ ןייז טימ ןַאמדירפ השמ ןוא ,ןוז ןוא יורפ טימ (רעריזירפ ַא ךַאפ

 קילעז ןופ זיוה ןסיורג ןיא ןעמַאזוצ טניוװעג ןבָאה רעטכָאט ןוא (ןירָאטקָאד

 סרערעש םעד הילדג ןעוועג זיא רעטצעל רעד) יקסווָאקדוי השמ ןוא יקציוװַאכושז

 -יגָאמ ףסוי רעביאנגעק ,עצינלָאב עקילָאמַא יד זיא סָאד בוטש עסיורג יד) (ןוז

 .(זיוה סיקסנַאל

 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןוא שטייד טנעקעג טוג טָאה ןָאסקרַאמ יורפ יד

 טכַאמ רעד ןשיװצ "ןירעשטעמלָאדא ַא ןעוועג יז זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד

 ױזַא .ענעגנַאפעג-סגירק יד ןשיווצ ךיוא יו גנורעקלעפַאב רעשיסורסייוו רעד ןוא

 ןענעז ןרַאדנַאשז יד ןעוו .טנעקעג טנגעגמוא רעד ןופ םירעיוּפ ליפ יז ןבָאה םורַא

 ןיא םירעיוּפ ליפ טריטסערַא םידשח ענעדיישרַאפ רעטנוא ייז ןבָאה ןעמוקעגנָא

 -עג ךיז טָאה ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןַאמ סנעמעוו ,עטרעױּפ ַא .רעפרעד יד

 -נַאשז רעד וצ עטיב ַא ריא רַאפ ןבײרשנָא ןגעוו ןָאסקרַאמ יורפ רעד וצ טדנעוו

 .ןבירשעגנָא עטיב יד טָאה ןָאסקרַאמ יורפ .ןַאמ ריא ןעיירפַאב ןגעוו עירעמרַאד

 ,סעטיב ענעבירשעג וצ ןעוועג טניווועג טשינ ללכב ןענעז סָאװ ,ןעמרַאדנַאשז יד

 -סיוא טָאה עטרעיוּפ יד .ןבירשעגנָא עטיב יד טָאה סע רע טגערפעג ךיילג ןבָאה

 -ימַאפ יירד יד ייב עיזיווער ַא טריפעגכרודַא ךיילג ןבָאה ןרַאדנַאשז יד .טגָאזעג

 ןיא ןגרָאמ ףיױא טשרע .קעװַא ןענעז ןוא ןכַאז עלַא טרעטשינעגכרודַא ,סעיל

 םענייק טשינ ןעמ טעז סעּפע זַא ,טקרעמַאב םינכש יד ןבָאה ןעהעש-גָאטימ יד

 ןיא ןייגנײרַא טווּורּפ ןעמ .ןַאמדירפ ןוא קַאיװַאקלוס ,ןָאסקרַאמ תוחּפשמ יד ןופ

 יד זַא ןעמ טעז רעטצנעפ יד ךרוד .ןסָאלשרַאפ זיא סע -- ןעגנוניוו ערעייז

 -נַאשז יד זיא טכַאנ ןטימ ןיא זַא ךיז טסיוורעד ןעמ ןוא ,ןפרָאװעגנָא ןענעז ןכַאז

 -סױרַא ,ןוטנָא ךיז ןעמעלַא ןסייהעג טָאה ,סעילימַאפ יד וצ ןעמוקעג עירעמרַאד
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 ןעטיב-קָאלב וצ גנוטכיר רעד ןיא ,גרעב יד ףיוא לטעטש ןרעטניה ייז טריפעג

 .(5) ןסָאשרעד ןעמעלַא ןייז בורג רעטיירגעגוצ רעִירפ ַא ייב ןוא

 ןרָאװעג עלַא רימ ןענעז לטעטש ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא עטכישעג יד ןעוו

 ערעזדנוא ןענעז סע רעוו ןענעקרעד וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .ןכָארבעגנעמַאזוצ

 .סרעשרעה ענעמוקעגנָא-יינ

 -עלעדנעמ ילתפנ .רעגנערטש גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו םישזער-סטעברַא רעד

 םייב טמַאסטעברַא ןופ רעטייל ןרַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעכלעוו ,שטיוו

 -סױרַא טרעדָאפעגפיוא ןוא עירעמרַאדנַאשז ןיא ןפורעג טפָא טרעוו ,טַארנעדוי

 ןופ רעטעמָאליק 9 ,עקנַאשטיטרַא ןייק .רעטעברַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבעגוצ

 זיב רעטצניפ ןופ טרָאד ןטעברַא עכלעוו ,ןדַיי 20 סױרַא גָאט ןדעי ןעייג ,ןעטיב

 לָאמ ןייא טשינ .רעטעמָאליק 18 סופ וצ גָאט ןדעי ןכַאמכרודַא ןזומ ייז .רעטצניפ

 טעברַא רעד טימ .עטקיטולבעצ ,ענעגָאלשעצ טעברַא רעד ןופ קירוצ ייז ןעמוק

 סױרַא טסערּפ רעכלעוו ,"עיצַאזינַאגרָא-טדָאט, רעד ןופ שטייד ַא ןָא טרָאד טריפ

 יד ןופ טלעג ןוא ןכַאז עלופטרעוו יילרעלכ ךעלציּפש ערטיכ ענעדיישרַאפ ךרוד

 רע טעװ ,ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ זַא ייז קידנגָאזצ ,רעטעברַא עכעלקילגמוא

 ןדִיי ןיק ןעמ טעוװ טנַאה ןייז רעטנוא ןופ זַא ןוא ץוש ןייז רעטנוא ןעמענ ייז

 טגָאז רע סָאװ ןוא ןעגנוקינײשַאב סױרַא ייברעד ייז טיג רע .ןעמענסורַא טשינ

 זיא רשפא זַא ייז ןעניימ םיא קידנביילג ןוא םיא ןביילג ןדִיי .רשיו רשכ זיא

 ןעק רע סָאװ סױרַא ייז ןופ טיצ שטייד רעד .קיטכיר עקַאט סָאד

 ןָא ןעמוק ןטייז ענעדיישרַאפ ןופ ןעוו ,1942-1941 ןטַאנָאמ-רעטניוװ יד ןיא

 ןופ ןטַאדלָאס יד ןעמוקַאב ,טנָארפ ןשיסור ןפיוא תולּפמ עשטייד ןגעוו תועידי

 נרעוו'ס ּוװ ,ןדַיי ןגעק עיצַאטיגַא רעכעלקערש טימ לופ ,רעטעלבגולפ טכַאמרעוװ

 יד ,קלָאפ ןשטייד ןופ םיאנוש עטסערג יד ןענעז ןדִַיי יד זַא ןבירשעג שוריפב

 -רַאפ זיא לאירעטַאמ:עיצַאטיגַא רעד .וו"ַאא סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןרעטש ןדִיי

 ןעגנָאהעגסױרַא ןרעוו ןטַאקַאלּפ ןוא רעטעלבגולפ יד ,ןדִיי ןופ ןרוטַאקירַאק טימ ןעז

 טָאה רע .קלאווס ןופ טשינ ,קעװַאלצָאלװ ןופ ןעוועג זיא קאיוואקלוס בקעי (5
 ןסיורג ןטימ תונכש ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש ןיא שטיוװָאקנימ ריאמ ייב טלָאמעד טניווועג
 | .(עצינלאב 'וועג יד) יקסווָאקדוי השמ ןוא יקציוװָאכושז קילעז ןופ זיוה

 עטריטסערַא עדייב יד רַאפ .טריטסערַא טשינ ןעמ טָאה ןאמדירפ עילימַאפ יד
 -גאשז רעד ייב ןעוועג לדתשמ קידתונשקע ךיז טָאה קַאיװָאקלוס ןוא ןאסקראמ סעילימַאפ
 .ןעײרפַאב וצ ייז ןטעבעג ןוא שטיווָאניבאר .מ טארנעדוי ןופ ראטערקעס רעד עירעמרַאד
 ןענעז ןעגנואימַאב ענייז זַא ,קנווו ַא ןעמוקאב (רעבורג) רַאדנַאשז ַא ןופ רעבָא טָאה רע
 .ּפָאק ןטימ רע טריקיזיר ץנעוורעטניא רעקידרעטַייװ ַא ייב זַא ןוא זָאלקעװצ

 -טסערַא ןקילייוװטייצ םענופ סַאג רעד ךרוד טריפעג ייז טָאה ןעמ ןעװ ,ןעניגַאב
 רדסכ טָאה רעבעװ רַאדנַאשז רעד יװ ןעזעג ןדיי ערעדנא ןבָאה ,"עשטערַאז , ףיוא זיֹוה
 גנוטכיר רעד ןיא סַאג רעד רעביא ןפיול וצ ךיג ןבירטעג יז ,ןאסקראמ יורפ יד טשטאּפעג
 ,עדיײבעג-עירעמרַאדנַאשז רעד וצ

 םעד ,ןעטיב ןיא הטיחש רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמדירפ עילימַאפ יד
 ,רָאי 1942 ילוי ןטס5

 ,עקווָאפעזוי ייב געוו טייז רעטכער רעד ףיוא ןעמ טָאה סעילימאפ ייווצ יד ןסָאשרעד
 יד .בורג עטיירגעגוצ רעירפ ןופ ַא ןעװעג טשינ זיאס .ןעטיביקאלב ךָאנ טייג סָאװ
 -עױּפ יד .עטקידרעַאב טשינ ןגיל טזָאלעג ןעמ טָאה סעילימאפ ייווצ יד ןופ ןשטנעמ סקעז
 סָאװ רענייב ךעלטשער יד ןבָארגַאב רעטעּפש טשרע ןבָאה עװָארעבירּפ ףרָאד ןופ םיר
 ,טזָאלעגרעביא ןבָאה ףלעוו יד

 .א .ד
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 -לעז יד ןופ ןקילב עשירעסערפ עפרַאש יד רימ ןליפ טעברַא רעד ייב .םוטעמוא

 .עיצַאטיגַא ַאזַא ןופ טסולפנייאַאב לענש ןרעוו עכלעוו ,רענ

 ןיא ,"אב הזו רבדמ הז דוע; .הריזג רעיינ ַא ןָא גָאט ַא ךרוד ַא טשינ טייג'ס

 לשרִיי רעײטשרָאפ-טַארנעדוי יד עירעמרַאדנַאשז ןיא ןעמ טפור גָאט ןסיוועג ַא

 לעפַאב ַא ייז ןעמוקַאב ןיהַא קידנעמוקנָא ,שטיװָאניבַאר קערַאמ ןוא יקסווָאקדוי

 -עג רעמינָאלס ןיא ןלעטש ןגרָאמ ךיז ןזומ טַארנעדוי ןופ רעייטשרָאפ ייווצ זַא

 ךָאנ .ןבעגעגנָא טשינ ןעמ טָאה ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו .טַאירַאסימַאק-סטיב

 רעדילגטימ עטנַאמרעדנביױא ייווצ יד ןבָאה טַארנעדוי ןיא עיסוקסיד רעגנַאל ַא

 ןעוועג זיא'ס ,(6) םינָאלס ןייק ןרָאפ וצ תוחילש יד ךיז ףיוא ןעמונעגנָא קיליוויירפ

 -עגפיוא ייז טָאה טַאירַאסימָאק-סטיבעג ןיא .רעבמעצעד ןט15-ןט12 םעד ךרעב

 ײז טָאה רע ןוא ,קיה רעדרעמ רעטסּוװַאב רעד ,ןײלַא רַאסימָאק רעד ןעמונ

 ןלעטשוצ ריא טזומ רעבמעצעד ןט20 םעד זיב --- :לעפַאב ןצרוק ַא ןבעגעגרעביא

 -רוטקַאפונַאמ -- ןגָאמרַאפ ןדַיי סָאװ ןכַאז עלופטרעוו עלַא ,דלָאג ָאליק ייווצ

 לַאפנגעק ןיא -- ,לבור 200.000 םינמוזמ ןיא ןוא ,לעפ עיור ,רעדעל ,תורוחס

 ..ןריסַאקוצנייא ץלַא סָאד ױזַא יו ןסיוו ןיוש רימ ןלעוו

 ןפַאשעג ךיז טָאה לעפַאב רעד לטעטש ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא'ס רָאנ יו

 ברה ןופ זיוה ןיא ,ןביילקוצפיונוצ ץלַא סָאד טגַארטּפױאַאב ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא

 גנוריצ ןייז טגנערב רענייא רעדעי .ייר ַא ךיז טרימרָאפ ,קרַאמ ןפיוא ,ןַאמרעביל

 ןעק םלוע רעד .רוד וצ רוד ןופ ,השוריב ןרָאװעג ןבעגעגרעביא םיא זיא סָאװ

 ידע ;ןרערט טימ ןענַאמרעד ןעיורפ .ןבעגוצּפָא ץלַא סָאד ןטרַאװרעד טשינ ךיז

 -ןָאצ רעד ."הנותח ןיימ וצ הנתמ ַא ןעבָאב רעד ןופ ןגָארקעג ךיא ןבָאה לרעּפ

 רעווש זיא'ס לייוו ,ןייצ ענעדלָאג ןסייר ןטימ ןעמונרַאפ זיא זוברַא רעקינכעט

 רעבָא ,ןבָאה רימ סָאװ ץלַא ןעמענ ייז ןלָאז , ,דלָאג ָאליק ייווצ יד ןביילקוצפיונוצ

 רעד ןדלעמ ךיז לָאז טַאירַאסימָאק-סטיבעג םעניא זַא ,ןעועג זיא לעּפַאב רעד 6
 יז .הפי בר םעד ץוחַא ,עלַא עקַאט ןענעז ןרָאפעג .לעטשנעמַאזוצ ןלופ ןייז ןיא טַארנעדוי
 עיצובירטנָאק רעד ןגעוו לעּפַאב םעד טרָאד טרעהעגסיוא ןוא םינָאלס ןייק ןעמוקעג ןענעז
 -עג קיה ןוילת רעד טָאה םעד ךָאנ .געט 7 ןופ ךשמ ןיא יז ןלעטשוצ ןופ ןימרעט םעד ןוא
 :טארנעדוי ןופ רעדילגטימ יד הסיפת רעמינָאלס ןיא טקישעגּפָא ןוא ןריטסערַא טזָאל
 זיב טייל-תוברע יוװ יקסנַאשזָאר לארשי ןוא שטילעראק ,קישטיורפא ,יקסווָאקדוי לשריי
 ,טיירפאב רע טָאה ןשטיווָאניבאר ןוא ןזוברא .ןגָארטעגנײרא ןרעװ טעװ עיצובירטנָאק יד
 .עיצובירטנָאק יד ןריזינאגרָא ןוא ןעטיב ןייק ןרָאפקירוצ ךיילג ןלָאז ייז ידכ

 לשריי טַארנעדוי ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג טײרפַאב זיא טסערַא געט יירד ךָאנ
 .ןטניוק ןופ תונלדתש רעד קנאדַא יקסווָאקדוי

 יקסנאשזָאר .י ןוא שטילעראק .א טארנעדוי ןופ רעדילגטימ ייווצ ערעדנַא יד
 .עיצובירטנָאק עטרעדָאפעג יד ןגָארטנײרַא ןכָאנ ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז

 ןריפקעוא לָאז סע רעװ םעד םורא טריפעג ךיז טָאה טארנעדוי ןיא עיסוקסיד יד
 -סערַא יד ןעײרפַאב טעװ ןעמ זַא ,טביילגעג טשינ טָאה רענייק לייוו ,עיצובירטנָאק יד
 עיצובירטנָאק יד ןבעגרעביא םייב זא טאהעג ארומ טָאה רעדעי ןוא רעדילגטימ עטריט
 .ןרעװ טריטסערַא ךיוא רע טעװ

 גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יבגל רָארעט רעקידארומ ַא ןעגנאגעגנָא טלָאמעד זיא'ס
 ַא ןופ עיצובירטנָאק א ןעװ זא ,ןלַאפ ןעוװעג ןענעז'ס ןוא ןָאיַאר רעמינָאלס ןצנַאג ןיא
 טַאלג זיא יז זא רעדָא טייצ רעד וצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ טשינ זיא לטעטש שידיי
 -רעד סעקינבורע ענעטלאהראפ יד ןעמ טָאה ,בַאטש ןייז ןוא ןקיה ןרָאװעג ןלעפעג טשינ
 ןַא ,ןייטשּפע דוד-םירפא 'ר ,ענישטשיולזָאק ןופ בר ןטימ ןעװעג זיא לַאפ ַאזַא) ןסָאש
 ,(ערעדנַא ןוא סעקלַאװַאק יד ןופ ןייטשנרעב רשאיחנ ןופ לקינייא

 .א .ד
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 ןפיוקרַאפ ןדִיי .םלוע ןשיווצ רעטרעווטסיירט ןעמ טרעה -- "ןבעל ןוָאל ןלָאז ייז

 ךיוא ןביילקוצפיונוצ ןענעק יבַא ,רעדיילק ערעייז קיליב טָאּפש רַאפ םייוג יד וצ

 | .םינמוזמ עמוס עטגיײילעגפיורַא יד

 סָאװ סטוג ןוא בָאה ןטימ ןרופ 4 ןדָאלעגנָא ןרעו ןימרעט ןטמיטשַאב םוצ

 ןוא דלָאג ָאליק 2 ,תורוחס ענעדײשרַאפ :טגָאמרַאפ ךָאנ ןבָאה ןדַיי רענעטיב

 ּוװ .טַאירַאסימָאק רעמינָאלס ןיא טריפעגּפָא טרעו ץלַא סָאד .לבור 0

 ןייק וליפַא קידנבעגסױרַא טשינ סרעייטשרָאפ ערעזדנוא ןופ ּפָא סע טמענ'מ

 ןעוועג ןענעז --- "ןייג ןיוש טנעק ריא .טוג זיא'ס, -- ...גנוטיווק רעדָא ,הלבק

 .סרעייטשרָאפ ערעזדנוא ןגָאז וצ טקיליװַאב טָאה ןעמ סָאװ רעטרעוו עכעלטע יד

 ףיוא ןרָאפ ןעמרַאדנַאשז ערעזדנוא ןופ לייט ַא ,ןטכַאניוו יד ןָא ןעמוק'ס

 ןייק טשינ ןבָאה רימ זַא געט עכעלטע ןיוש .ּפָא לסיב ַא ןעמעטָא רימ .ביולרוא

 ןיא .ביולרוא ןופ קירוצ ןעמרַאדנַאשז יד ןעמוק רַאונַאי ןט8 םעד .תוריזג עשירפ

 ץלָאה טלעפ'ס .טסערפ עקרַאטש טימ רעטניוו רערעוװש ַא ךיז .טלעטש ןשיוצ

 לייוו ,ןטקודָארּפזיּפש ןיא לגנַאמ רעסיורג ַא ךיוא ךיז טליפ'ס ןוא ןציײהַאב םוצ

 ןטייבסיוא טשינ הלילח לָאז דַיי ןייק זַא דיּפלמ רעייז זיא עירעמרַאדנַאשז יד

 -צניפ רעד ןיא ןעמ טציז .ןעמוקַאב וצ טשינ זיא טפַאנ ךיוא .רעיױּפ ַא ייב סעּפע

 -רַא רעשיזיפ רערעווש רעד ןופ .ךעלקינרוק עניילק ןופ טכיל ןּפַאנק םייב ,רעט

 רעד ךיז טליפ ןעגנוקירעדינרעד ןוא ןעגנוקירדרעד עשילַארָאמ יד ןופ ןוא טעב

 .טכַאװשעגּפָא ןוא ןכָארבעצ ,זָאלטומ ,ןגָאלשרעד ןצנַאג ןיִא דיי

 "וי רענעטיב רעד :לעפַאב ַא עירעמרַאדנַאשז ןיא ןָא טמוק רַאורבעפ עדנע

 ןפרַאד ייז .רענעמ ,ןדִַיי 200 םינָאלס ןיא טעברַא ףיוא ןקישסױרַא לָאז טַארנעד

 סע סָאװ ןיוש רימ ןסייוו קיטקַארּפ רעד ןופ .םורַא געט 4 ןיא ןלעטשוצ ךיז

 ןסנַאש קיניײװ ָאד ןענעז סע זַא טסייה סָאד .שטייד םוצ טעברַא ףיוא ןקיש טסייה

 ףרַאד ןעמ .געט ערעוװש רעביא רעדיו טבעל לטעטש סָאד .ןעמוקוצקירוצ ףיוא

 טַארנעדוי רעד ףיונוצ ךיז טביילק'ס .רעטעברַא יד ןופ המישר יד ןעמיטשַאב

 זיוה ןיא ןוא .ןַאמ 15 ַא ךרעב ןעמַאזצ -- להק ןופ ןשטנעמ עקינייא ךָאנ ןוא

 טימ .המישר יד ןלעטשפיונוצ ףיוא טכַאנ עצנַאג ַא ןעמ טציז הפי ברה ןופ

 ןוא םירוחב לייט ןטסרעמ ,ןַאמ 120 ןופ עטסיל ַא טיירגעגוצ טרעוו ןטייקירעוװש

 קיטייצכיילג .עטשרע יד יו טכַארטַאב ןיא ןעמוק סָאװ ,דניק ןייא ןופ סעטַאט

 ךרוד ןוא םינָאלס ןייק ןרָאפעגוצ שטילערַאק םירפא ןוא יקסווָאקדוי לשרַיי ןענעז

 זַא טַאירַאסימָאק-סטיבעג ןיא ןרָאװעג טלעוּפעגסױא זיא גנולטימרַאפ סטניווק

 ןופ שטייד ַא טָאה "הבוט, רעד רַאפ .ןַאמ 120 רָאנ ןקיש קיפיולרָאפ לָאז'מ

 סָאד ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןטיירג ןַאמ 120 יד .רַאלָאד 150 ןעמוקַאב טַאירַאסימָאק

 ןעמ ןוא טרעמָאי ןעמ .סענעצס-סגנונעגעזעג עקירעיורט רָאפ ןעמוק'ס ,לטעטש

 יצ טסייו רעוו .רענעמ ןופ ןעיורפ ,ןרעטלע ןופ ךיז ןענעגעזעג רעדניק .טנייוו

 רעד ,שטיוועלעדנעמ ילתפנ טניוװ סע ּוװ סַאג יד ?ןעז לָאמ ַא ךָאנ ךיז טעװו ןעמ

 טייטש עירעמרַאדנַאשז .ןשטנעמ ןופ ץרַאװש זיא ,גנולײטּפָא-סטעברַא ןופ רעטייל

 ךעלקעּפ טימ ןדָאלעגנָא ןרעוו ןרופ יד .סענעצס יד טריװרעסבָא ןוא סנטייוו רעד ןופ

 ןרָאפ טשינ דיי ַא רָאט ץעזעג ןטיול .סופ וצ ןייג ןזומ ןדִיי יד .ןטקודָארּפ ןוא

 ןסָאגַאב טרעוו רענייא רעדעי .סייה זיא ןדעי רָאנ --- טסָארּפ רעקרַאטש ַא זיא'ס
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 ןופ ןוא -- ?ןרישרַאמּפָא, :לעפַאב ַא טלַאפ סע .ןרערט עקיטולב עסייה טימ

 ױזַא .ןַאמ 120 ןופ עּפורג יד טלײטעגסיא טרעוװו סַאג רעד ףיוא םלוע ןסיורג

 יד .הליהק רענעטיב רעד ןופ ןסירעגסױרַא ןרָאװעג טלָאװ המשנ קיטש ַא יװ

 -ןעמַאזװצ עקידנענייו ַא ךיז רעטניה רעביא ןזָאל ןוא קעװַא ןרישרַאמ ןַאמ 0

 .עסַאמ-ןשטנעמ ענעכָארבעג

 ,רעטעברַא רענעטיב יד זַא תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןטעברַא ,עװעסָאק ןוא ןישטערעד ןופ ןדַיי טרעדנוה עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 -נעדוי רענעטיב רעד .ןסַאג רעמינָאלס יד ןופ תוברוח יד ןעמַארּפָא םייב רעווש

 יז ,םינָאלס ןיא רעטעברַא יד רַאפ זייּפש טימ ךעלקעּפ רעלוגער וצ טקיש טַאר

 ןופ ןרָאװעג טריפעגרעביא ךָאנרעד ןוא םישדח 2 ךרע ןַא טעברַאעג טרָאד ןבָאה

 גנוטכיר רער ןיא ,םינָאלס ןופ רעטעמָאליק 20 ,שטיוװעזוּפ ףרָאד ןיא םינָאלס

 -רעד ןעמ רָאנ יו .ײסָאש ַא ןגייל םייב טעברַאעג טרָאד ןבָאה ייז .ןישטערעד וצ

 עקינייא סױרַא ןעמ טקיש ךיז ןעניפעג רעטעברַא יד ּוװ ןעטיב ןיא ךיז טסיוו

 עירעמרַאדנַאשז רעד ייב תונלדתש עסיורג ךָאנ .ןכַאז ןוא ןטקודָארּפ טימ ןרופ

 ערעייז ןכוזַאב ןרָאפ וצ ןעיורפ עקינייא רַאפ שינעביולרעד ַא ךיוא ןעמ טמוקַאב

 ןיא רעטעברַא עטקישרַאפ יד ןופ ןבעל ןגעוו סרעיונעג) .רעדניק ןוא רענעמ

 .(יקצעמָארטסָא .ש ןופ *שטיוװעזוּפ, לטיּפַאק סָאד עז ,שטיװעזוּפ

 טַארנעדוי רעזדנוא ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעוו ,ץרַאמ ןופ געט עטשרע יד ןיא

 רענעטיב יד רַאפ ןטקודָארּפ טריפעגקעווַא טָאה יז ןיהּוװ ,םינָאלס ןיא ןעוועג זיא

 עירעמרַאדנַאשז יד סָאװ רוטקפונַאמ ןוא רעדעל טפיוקעגנייא ךיוא ןוא רעטעברַא

 וצ גַארטפיוא ןַא ןטניווק ןופ ןעמוקַאב םיחילש ערעזדנוא ןבָאה ,טרעדָאפעג טָאה

 -עג רעמינָאלס ןיא תולדתשה ןייז זַא שטיװעצַאװיא ןופ טַארנעדוי םעד ןדלעמ

 -סטיבעג ןופ רעטערטרַאפלעטש רעד ןוא ןפלָאהעג טשינ טָאה טַאירַאסימָאק-סטיב

 -ַאװיא ןופ ןדִיי עלַא זַא טנדרָארַאפ טָאה ,עלעטש ןַאמ-.ד .ס םעד ,טַאירַאסימָאק

 ּוװ .רעטרעניוו ערעייז ןזָאלרַאפ רָאי 1942 ץרַאמ ןט15 םעד זיב ןזומ שטיוועצ

 ןעמענטימ ךיז טימ ןגעמ ייז .ןרָאװעג ןבעגעגנָא טשינ זיא --- ןייג ןלָאז ייז ןיהַא

 ןיק קידנעמוקקירוצ .ןגָארטרעד קיטנעהנגייא ןענעק ייז לפיוו ליפ ױזַא רָאנ

 םעד טקישעגרעביא חילש ןלעיצעּפס ַא טימ ,עיצַאגעלעד רעזדנוא טָאה ןעטיב

 ןיא ןענעז טייצ רענעי וצ .טַארנעדוי רעשטיװעצַאװיא םוצ ןטניווק ןופ ווירב

 ןופ לייט ןרעדנוזַאב ַא ןיא טניווועג ןבָאה ייז .ןדַיי 600 ןעוועג שטיווװעצַאוװיא

 ןיא טעברַאעג ןבָאה ןדִַיי יד .ןעוועג טשינ סָאד זיא ָאטעג ןייק שטָאכ ,לטעטש

 -ניצרָאטש שטייד רעד ןעוועג זיא תיבה-לעב רעייז סָאװ ,ןקַאטרַאט עקיטרָאד יד

 -ַארַאב ןיא ןקַאטרַאט עלַא טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה שטייד רעקיזָאד רעד .רעג

 ןדַיי "ענייז; טרעכיזרַאפ טייצ עצנַאג יד טָאה רעגניצרָאטש .טנגעג רעשטיווָאנ

 ןענעז ייז זַא טהנעטעג רדסכ טָאה רע .סטכעלש ןייק ןעשעג טשינ טעװ ייז זַא

 ןדִיי ןייק ןייז טשינ ץעגרע ןיא ןיוש ןלעוװ סע ןעוו ןוא טכַאמ רעד רַאפ ךעלצונ

 ןקיזָאד םעד טָאה טַארנעדוי רעקיטרָא רעד .שטיװעצַאוויא ןיא ןייז ךָאנ ייז ןלעוו

 ןדַי רעשטיוװעצַאװיא סָאװ ןטסעב םענופ תונתמ טימ ןטָאשרַאפ שטייד "ןטוג;

 רע .יקסנַאלעּפַאק עּפיל ןעוועג זיא טַארנעדוי ןופ רעציזרָאפ .טגָאמרַאפ ןבָאה

 םעד קנַאד ַא ןוא ןקַאטרַאט יד ןופ ָארויב ןיא טעברַאעג רעטלַאהכוב ַא יו טָאה
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 ןלַאפּפָארַא טגעלפ סָאװ הריזג עדעי .ןרעגניצרָאטש ייב ברוקמ ַא ןעוועג רע זיא

 ַא רַאפ זַא ךיז טייטשרַאפ ,ןעײרשּפָא עּפיל טגעלפ ןדִיי רעשטיוװעצַאוװיא ףיוא

 עּפיל ךיז טָאה םינָאלס ןופ ,הרושב-שוריג רעד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ .ןוידּפ ןסיורג

 -רַאפ רעדיו םיא טָאה רעטצעל רעד .ףליה ןגעוו ןרעגניצרַאטש וצ טדנעוועג

 טעוװ סטכעלש ןייק ןוא ןרינעוורעטניא טעװ רע ,קִיור ןציז ןלָאז ייז זַא טרעכיז

 עמוס עשפיה ַא טסָאקעג רעדיוו טָאה גנורעכיזרַאפ ַאזַא .ןעשעג טשינ ןדִיי יד

 ןבָאה ןדִיי יד .יצַאנ ןטריניפַאר ערטיכ םעד רַאפ תונתמ עלופטרעוו ןוא םינמוזמ

 ןענעז געט ענעי .רעטרע ערעייז ףיוא ןציז ןבילבעג ןוא טקיױרַאב לסיב ַא ךיז

 .רעטניו עדנע ןעוועג ןיוש זיא'ס םגה ,עטלַאק רעייז ןעוועג דָארג

 ןוא עכעלטע ןופ טסָארפ רעקרַאטש ַא טלעטשעג ךיז טָאה ץרַאמ ןט13 םעד

 .רעטניו ןטימ ןיא טפערט סע יוװ ױזַא ,םערוטש-יינש ַא טימ ,דַארג קיסיירד

 ײַצילָאּפ טימ סָאטױא עקינייא ןעמוקעגנָא שטיװעצַאװיא ןיא ןענעז גָאט םענעי

 טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןטנַאקַאב םעד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ,עװעסָאק ןופ

 -וצ ןוא לטעטש ןרעביא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ייז .(7) ַאשמעד םידוהיה ררוצ

 ןדַיי עלַא ןבירטעגסױרַא עירעמרַאדנַאשז רעשטייד רעקיטרָאד רעד טימ ןעמַאז

 -עגפיונוצ -- רעדניקגיוז טימ ,סיורג זיב ןיילק ןופ --- ןעמעלַא ןוא רעזייה יד ןופ

 4 ֹוצ ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ןדִיי יד ייז ןבָאה ךָאנרעד .קרַאמ ןפיוא ןבירט

 טלעג ןענופעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,םעד .טרידיוװער םענייא ןדעי ןוא .,ןָאזרעּפ

 -עלטע ןיא ןענעז עקינייא סָאװ ןופ) חצר תוכמ ןגָאלשעג ןעמ טָאה ,גנוריצ רעדָא

 ןעמוקעג זיא רע .רענעריובעג רענעטיב ןייק ןעועג טשינ זיא ַאשמעד .א (
 רענעסיברַאפ ַא סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןוא המחלמ רעד רַאפ רָאי עכלעטע ןעטיב ןייק
 -ָאס רעד ייב .טפעשעגיריזח ןוא -ןפנָארב ַא טַאהעג ןעטיב ןיא טָאה רע .לארשייאנוש
 -ַאב ןשטייד יד םיא ןבָאה רעטעּפש ןוא ןטסָאּפ ןכיוה א טַאהעג רע טָאה טכַאמ-ןטעיוװ
 רע זיא םיאטח עסיוועג רַאפ .טנגעג רענעטיב ןופ טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ רַאפ טמיטש
 .ףעשייײצילָאּפ ןקיטרָאד ןופ טמַא ןפיוא עװוָאסָאק ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא

 -ָאד ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןדיי רעשטיװעצַאוװװיא יד ףיוא לַאפרעביא רעד .ב
 ןבירטעגסױרַא עטעקַאניבלַאה ןוא ףָאלש ןופ ןסירעגפיוא ייז טָאה'מ .ןעניגַאב קיטשרענ
 ,ןטעב יד ןופ

 םעד טימ .עירעמרַאדנַאשז עקידנעטש ןייק ןעועג טשינ זיא שטיװעצַאוװיא ןיא.ג
 ,ןַאשמעד ןופ ףליה רעד טימ ,עוואסאק ןופ ןעמרַאדנַאשז יד טריפעגנָא ןבַאה שוריג
 ףליה רעד טימ ךיוא יוװ ,ןטנַאיצילָאּפ רעוועסאק גנולײטּפָא ןַא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ
 .ײצילַאּפ רעשיסורסייוו רעשטיוועצַאוויא רעד ןופ

 ןוא ,עקרַאב וצ ,דלַאו םוצ גנוטכיר רעד ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה ןדיי יד .ד
 ןיא .ןעטיב ןייק אקווד זַא ןזיוועגנָא טשינ ייז טָאה ןעמ .ןליוו ייז ווו ןייג ןסייהעג ייז
 ןיא טעשזדנָאלבעגמורַא ןדיי 600 עלַא ןבָאה קיטיירפ ףיוא קיטשרענָאד ןופ טכַאנ רעד
 ,ןייג ןפרַאד ייז ןיהווו ןוא ןענעז ייז ווו קידנסיוו טשינ ,דלַאוו

 ןריורפרַאפ ןענעז ,קיטיירפ ,סנגרָאמ וצ ףיוא ןוא ,טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא .ה
 ןוא דלַאו ןיא ןענופעג רעטעּפש ןעמ טָאה ייז ןופ לייט ַא .ןדיי 21 טיוט םוצ ןרָאװעג
 הרבח רעמינָאלס יד ןעמונרַאפ םעד טימ ךיז טָאה סרעדנוזַאב .הרובק וצ ייז טכַארבעג
 קחצי ןופ רעטכָאט ַא ןעװעג ךיוא זןיא ענעריורפרַאפ-טיוט םוצ 21 יד ןשיװצ .אשידק
 -ַאװיא ןיא טניווועג ןוא לגייפ ןסייהעג טָאה יז .(שטיוואליא קחצי) דימש ַא ,סנביוט םעד
 טעװעטַארעגּפָא ןדיי רעשטיװעצַאװיא יד ןבָאה סריא דניק קירָאינײא ןיילק ַא .שטיוועצ
 -עג םורַא יֹוזַא ןוא םעזוב ןיא ךיז ייב ןגָארטעג טכַאנ עצנַאג ַא סע טָאה דיי ןייא ןוא
 לוולעוו לטָאמ) שטיווָאניכאר לדיירפ ךיז וצ ןעמונעגוצ טָאה דניק סָאד .ןעטיב ןייק טכַארב
 דניק סָאד .(רענעמוקעגמוא רעד ןופ רעטסעװש ַא ןעוװעג זיא סָאװ ,בייוו סדימש םעד
 ןעמוקעגמוא עלַא ןענעז עילימַאפ ןייז טימ ןוז סדימש םעד לוולעוו ,לטָאמ טימ ןעמַאזוצ
 .1942 ילוי ןט25 םעד ,ןעטיב ןיא הטיחש רעטשרע רעד ןיא

 .א .ד
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 ייד ןבָאה סָאד קידנעעװצ .(לטעטש ןיא זדנוא ייב ןברָאטשעג םורַא געט עכ

 -מוא סע ןפרָאװעג ,גנוריצ רעדָא טלעג לסיב ַא ןענופעג ךיז טָאה'ס עכלעוו ייב

 הטיחש ַא זיא'ס זַא רעכיז ןעוועג ןענעז ןדַיי יד .ןירַא יינש ןיא טייהרעטקרעמַאב

 גָאט ייב 1 זיב ירפ רעד ןיא ןופ .רעבירג יד וצ ןביירט ייז ןעמ טעוװ דלַאב ןוא

 יָאוונָאק ןרעטנוא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .עכעלקילגמוא יד טקינייּפעג ױזַא ןעמ טָאה

 טָאה ןעמ .ןעטיב ןייק געוו ןפיוא טריפעגסױרַא ײצילָאּפ רעשיסורסייוו רעד ןופ

 רעד ןיא רעטייוו ןייג וצ ןלױפַאב ייז ךָאנרעד ןוא רעטעמָאליק 2 ךרעב טריפעג ייז

 ,ןרעקוצמוא ךיז ןגָאװ טעװ סע רע זַא ,ייברעד קידנגָאזנָא ,גנוטכיר רעבלעז

 ,געװרעדנַאװ רעייז ןיא קעװַא ןענעז ןדִַיי 600 יד .ןרעוו ןסָאשרעד ךיילג טעוװו

 -יילק יד רעטנוא ןטלַאהעג ייז ןבָאה רעדניק .יד .יינש ןיא טסורב ןזיב קידנכירק

 .ןרעוו ןריורפרַאפ טשינ ןלָאז ייז ידכ ,בייל םוצ טקירדעגוצ ,רעד

 -סױרַא יד ןופ ענלצנייא ןעמוקעגנָא ןעטיב ןיא ןענעז טכַאנ רַאפ קיטיירפ

 ףרָאד ןיא ןטילש ַא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןדַיי רעשטיוװעצַאװיא ענעבירטעג

 בלַאה לטעטש ןופ ךעלזייה עטשרע יד ןיא ןלַאפעגנירַא ןענעז ייז .עיסעלַאז

 רעשטיװעצַאװיא סָאד רָאנ יו .רעמינּפ ןוא סיפ ,טנעה ענעריױרפעגּפָא טימ ,עטיוט

 גנורעקלעפַאב עשידִיי עצנַאג יד זיא לטעטש ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא קילגמוא

 יד טלייטעגנייא ךיילג טָאה טַארנעדוי רעד .סיפ יד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג

 ןפיוא טקישעגסױרַא ייז ןוא ןרופ ןעגנודעג לענש ףיוא טָאה ןעמ .טעברַאספליה

 ןַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ךיוא זיא'ס .עכעלקילגמוא יד ןביילקוצפיונוצ געוו

 יד רַאפ ףליה עשיניצידעמ עטשרע יד טנדרָאעגנייא טָאה'מ ןוא טקנוּפמענפיוא

 ,(לביטש:םידיסח םעניא ןעוועג זיא ?עירָאטַאלובמַא , יד) .ענעטילעג

 סָאװ סרעייגסופ ןעמוקעגנָא רדסכ ןענעז גָאט ןקידתבש םעד ןופ ךשמב

 -עג ןענעז ענענַאטשעגּפָא ןוא עקנַארק יד ןוא ,תוחוכ יד ייב ןעוועג ךָאנ ןענעז

 ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ןעטיב ןיא דַיי ןייא ןייק ןעוועג טשינ .ןרופ ףיוא ןעמוק

 טָאה ,טילּפ רעשזדָאל ַא ,קינדָאװ ר"ד .עיצקַאספליה רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא

 םעד וצ .ןדנּוװ יד ןרישזַאדנַאב ןייא ןיא ןטלַאהעג ןשטנעמ בַאטש ןצנַאג ַא טימ

 טָאה לייט ַא .(ץלַאמש ,ןילעזַאו) סטעפ לָאצ ַא ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ זיא קעווצ

 ןבָאה ערעדנַא ,ךיז ןעמערַאװרעד וצ ןסע ןוא ייט ענעטילעג יד טגנַאלרעד רדסכ

 טָאה לייט רעטירד ַא ןוא ,רעזייה ענעדיישרַאפ רעביא טריפעצ עכעלקילגמוא יד

 ןעטיב ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז גָאט םענעי .ןטקודָארּפ ןעלמַאז טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ,ענערױרפעגּפָא קרַאטש ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .םיטילּפ רעשטיוועצַאוװיא 0

 לטירד ַא .וו"ַאא ןגָארט ,ןענעמרָאק יוװ ,ןענידַאב רדסכ טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו

 -עג טשינ זיא'ס .רעקינייו ךָאנ --- עקירעביא יד ,ןריױרפעגּפָא טכייל ןעוועג זיא

 ןפיוא .טסָארּפ םעד ןופ ןטילעג ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,רענייא ןייק טעמכ ןעוו

 -עגּפָא קרַאטש יד ןופ לייט ַא .טיוט םוצ ענעריורפרעד ןענופעג ןעמ טָאה געוו

 ,םינָאלס ןיא לָאטיּפש ןשידִיי םעניא טריפעגרעביא ןעטיב ןופ ןעמ טָאה ענעריורפ

 .ןדנּוװ יד ןופ ןברָאטשעג ןענעז ייז ןופ עקינייא ּווװ

 ןפַאשעג לָאמ ַא טימ ךיז טָאה סָאװ עגַאל ערעווש יד ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 400 ןעמוקעגוצ ןענעז ןדַיי 1000 רעביא ןופ גנורעקלעפַאב ַא וצ :ןעטיב ןיא

 ןענעז ןדַיי רענעטיב יד ןעוו טייצ ַא ןיא סָאד ןוא --- םיטילּפ עמערָא עקנַארק
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 ןוא טייקיצרעהטוג יד טקעלּפטנַא ךיז טָאה ָאד .טּפעשרעד יו טעמכ ןעוועג ןיוש

 -עצַאװיא 400 יד .םענרַאפ ןצנַאג ןיא -- ןדִיי רענעטיב יד ןופ טייקכעלרעדירב

 ןעמ .החּפשמ רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ךיילג ןענעז ןדִיי רעשטיוו

 ,רעדיילק טימ --- טגָאמרַאפ טַאה ןעמ סָאװ ןטצעל ןטימ טלייטעג ייז טימ ךיז טָאה

 תוכז ןקיביײא םוצ ןרעוו טנכייצרַאפ ָאד סָאד לָאז .ןטנעמַאקידעמ ,זייּפש ,רעגעלעג

 םינָאלס ןייק טקישעגסױרַא טָאה טַארנעדוי רעד .הליהק רענעטיב רעד ןופ

 -מוא יד רַאפ ןטקודָארּפ ןוא ןטנעמַאקידעמ ,ףליה ןגעוו ןרימרַאלַא וצ םיחילש

 -רַאפ טימ ןרופ 2 טלמַאזעגפיונוצ טָאה םינָאלס ןיא טַארנעדוי רעד .עכעלקילג

 טלמַאזעג ךיוא זיא קעווצ םעד וצ .ןעטיב ןייק טקישעגּפָא ייז ןוא ןכַאז ענעדייש

 רעד רעטנוא ,ךעצרעברַאג רעמינָאלס ןכרוד טלעג עמוס ערעסערג ַא ןרָאװעג

 .יקצינרעשזעי ףסוי ןוא יקסוװעיַאּפ ףסוי ןופ גנוריפנָא

 ןופ גנוטייל עשטייד יד טָאה שטיוװעצַאװיא ןיא שוריג םעד ןריפסיוא םייב

 -עּפַאק עּפיל טַארנעדוי ןופ רעציזרָאפ םעד לטעטש ןיא ןטלַאהרַאפ ןקַאטרַאט יד

 תונלדתש ןייז קנַאד ַא ,רעטלַאהכוב-קַאטרַאט ןוא "עדוי ןכעלצונ, ַא יו יקסנַאל

 לטעטש ןיא ןרעקוצמוא ךיז ןרָאװעג טביולרעד ןדִַיי רעשטיוװעצַאוװיא לייט ַא זיא

 טרעקעגמוא ךיז ילוי שדוח ןזיב ןבָאה םורַא ױזַא ,ןקַאטרַאט יד רַאפ עקיטיינ יו

 -עצַאװיא רעד ןיא ןעמוקעגמוא רָאי 1942 ילוי ןיא ןענעז סָאװ ,ןדִיי 200 ַא ייב

 רעשטיוװעצַאװיא יד .יקסנַאלעּפַאק עּפיל ךיוא םכותב ןוא -- ,הטיחש רעשטיוו

 -מוא ןענעז ןוא ןדִיי רענעטיב יד ןופ לרוג םעד טלייטעג ןבָאה ןעטיב ןיא םיטילּפ

 ,לטעטש ןיא תוטיחש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעמוקעג

 יו טַאירַאסימָאק-סטיבעג רעמינָאלס ןיא רעבָאהטכַאמ עקיטשרָאדטולב יד

 רעטעברַא 120 יד טימ טנגונַאב טשינ ךיז ןבָאה עירעמרַאדנַאשז רענעטיב יד ךיוא

 יד יװ םעד ךָאנ .םינָאלס ןייק טלעטשעגוצ טָאה טַארנעדוי רענעטיב רעד עכלעוו

 ןעטיב ןייק זיא שטיוועזוּפ ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא ןיוש ןענעז רעטעברַא

 ,םינָאלס ןייק רעדיו טפיול ןעמ .ןַאמ 100 ךָאנ ןקיש וצ לעּפַאב ַא ןעמוקעגנָא

 רָאנ לייוורעד ןקיש וצ סיוא טלעוּפ ןעמ ןוא ןרַאלָאד טימ רעדיוו "טרימש;, ןעמ

 לָאז סע רע ןעמיטשַאב וצ עידעגַארט יד רעביא רעדיוו ךיז טרזח סע .ןַאמ 0

 -ייא ךיוא .רעדניק יירד וליפַא ןוא ייווצ ןופ סעטַאט קעװַא ןעייג לָאמ סעד .ןייג

 -יורט יד .עּפורג רעטייווצ רעד טימ קעװַא ןענעז םיטילּפ רעשטיוװעצַאוויא עקינ

 טקישעגּפָא טרעוו עּפורג עטייווצ יד .ךיז ןלָאהרעדיװ סענעצס-סגנונעגעזעג עקירע

 ּוװ ,רעגַאל-סטעברַא ןקיטרָא םוצ טלעטשעגוצ טרעוו ןוא שטיוװעזוּפ ןייק ךיילג

 רעד .ןעטיב ןוא עװעסָאק ,ןישטערעד ןופ ןדַיי טרעדנוה עקינייא ךיז ןעניפעג'ס

 .שטיוועזוּפ ןייק ןטקודָארּפ ןקיש סָאד רָאפ טצעז טַארנעדוי

 -רעביא ןַא טייגרעד ןעטיב ןייק ןוא טייצ ךס ןייק ייברַאפ טשינ טייג סע

 ןיוש זיא'ס .שטיוועזּפ ןיא ןשינעעשעג עקיטרַאנגײא ןגעוו העידי עקידְנשַאר

 ןביוהעגנָא ךיז גנוגעווַאב רענַאזיטרַאּפ יד טָאה טייצ רענעי וצ .יַאמ עדנע ןעוועג

 עקרַאטש ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה טנגעג רעצנַאג רעד ןיא .ןעלקיװטנַא וצ קרַאטש

 ,ןשטייד עקידנרָאפכרוד ףיוא רעדלעוו יד ןיא ןרעיול עכלעוו ,סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 -יטרַאּפ יד ןגעוװ .רעוועג רעייז וצ ןביור ןוא סיוא ייז ןענעגרה ,ייז ףיוא ןָא ןלַאפ
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 ,רעטרעדנוה יד ןיא טריזינַאגרָא ןיוש ןענעז ייז זַא :רעדנּוװ ןעמ טלייצרעד רענַאז

 ביוא ןוא .ןבעג הצע ןייק ייז טימ טשינ ךיז ןענעק ןשטייד יד ןוא טנּפָאװַאב טוג

 טָאה -- שירַאדנעגעל ןעגנולקעג עטכישעג יד טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא

 טכַאנ ייב לָאמ ןייא זיא טָא ןוא .טייקכעלקריוו עתמא יו ןעזעגסיוא רעבָא סע

 יז יו םעד ךָאנ .רענַאזיטרַאּפ עּפורג עקרַאטש ַא שטיוװעזוּפ ןייק ןעמוקעגּפָארַא

 ןענעז ,רענעגעוו טימ דרעפ ,ןטקודָארּפ ןעמונעג ףרָאד ןיא םירעוּפ יד ייב ןבָאה

 -ילָאּפ עשיסורסייו -- םירמוש יד ."רעגַאלנעדוי,; ןטנעָאנ םוצ ןעמוקעג יז

 ןרעיוט יד טנפעעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ,ןפָאלעצ הלהב יא ךיז ןענעז -- ןטנַאיצ

 -עד ןוא רעװעסָאק יד .רעטעברַא עטפַאלקשרַאפ יד טיײרפַאב ןוא רעגַאל םענופ

 רענעטיב יד ןוא ךעלטעטש ערעייז ןיא קעװַא סנגרָאמ וצ ןענעז ןדִַיי רענישטער

 ןופ ,ָאטעג רעמינָאלס ןיא ןעמוקוצניירַא ןעגנולעג געוו ןלופקערש ַא ךָאנ זיא ןדִיי

 -עגמוא ךיז ,ןשינעבעלרעביא ערעווש ןוא ןשינעלקַאװ ליפ ךָאנ ,ןבָאה ייז ןענַאװ

 -קירוצ ןגעוו ןוא שטיװעזוּפ ןיא דָאזיּפע-רענַאזיטרַאּפ ןגעוו םיטרּפ) .םייהַא טרעק

 -ָארסטָא .ש ןופ גנוביײרשַאב רעד ןיא עז ,עטקישרַאפ רענעטיב יד ןופ םייהַא רעק

 | .(=שטיװעזוּפ , :יקצעמ

 -יזָאלסטעברַא עסיוועג ַא ןרָאװעג ןיא רעשטיווװעזוּפ יד ןופ ןרעקקירוצ ןכָאנ

 טעברַא יו רעטעברַא רעמ ןעוועג זיא'ס זַא ,עגַאל ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס .טייק

 טעברַא טימ טגרָאזַאב ןייז טלָאװעג טָאה רערעדעי ןעוו ,טייצ ַא ןיא דָארג ןוא ---

 ,ןטקודָארּפ ןיא לגנַאמ רעקרַאטש ַא ךיוא ךיז טליפ'ס .,עטרַאקסטעברַא ןַא טימ ןוא

 ענעגייא ָאד ךיוא לטעטש ןיא ןענעז ןדִיי רעשטיוועצַאוװיא עטעדנּוװװרַאפ יד רעסיוא

 רעד טכַארבעג טָאה טײקיזָאלסטעברַא רעד וצ גנורעטכיילרַאפ עניילק ַא .עקנַארק

 -געט-גָאט .ןדִָיי 230 ַא ייב ןטעברַא סע ּוװ ,ןעטיב-קָאלב ןיא ץַאלּפ-סטעברַא רעיינ

 ,רעטצניפ זיב רעטצניפ ןופ טרָאד ןטעברַא ןוא סופ ֹוצ ןיהַא ייז ןעייג ךעל

 כא א
 א

 ,תועובש רַאפ געט 8 ,תבש ,ינוי שדוח ןופ געט עטשרע יד ןופ םענייא ןיא
 רעטנַאקַאב ַא ןרָאפרַאפ עירעמרַאדנַאשז רענעטיב רעד וצ זיא ,גָאט ייב רעגייז ַא 2
 רַאסימָאק ןקידנטערטרַאפ-לעטש ןטימ טַאירַאסימָאק-סטיבעג רעמינָאלס ןופ ָאטיוא
 רעד ןופ ףעש ןטימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד ןענעז יז .ןטמַאַאב ַא ןוא עלעטש
 ןופ ןַאלּפ םעד טכַארטַאב יונעג ןוא ןסַאג יד רעביא עירעמרַאדנַאשז רעקיטרָא

 רעטערטרַאפ ייווצ עירעמרַאדנַאשז ןיא ןפור טקישעג ייז ןבָאה ךָאנרעד ,לטעטש
 -לעוו ,שטיװָאניבַאר ןוא יקסווָאקדוי לשרִיי ןדלָאמעג ךיז ןבָאה סע .טַארנעדוי ןופ

 ןזיב טנייה ןופא :רַאסימָאק ןופ לעפַאב ןקיטרעטייו םעד ןעמוקַאב ןבָאה עכ
 רעכלעוו ,ָאטעג ַא ןיא ןסילשנייא ךיז ןדִיי יד ןזומ טכַאנ רַאפ 4 קיטיירפ ןקידנעמוק

 ןגרָאמ ,לטעטש ןופ רעטנעצ ןיא רעזייה 29 ןופ לַאטרַאװק ַא ןופ ןײטשַאב טעוו
 -םיוא רעצעלק לסקַא יד ףיוא ןעגנערב ןוא דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ןדִיי 600 ןזומ ירפ
 -רַאפ וצ טָארד .קעווצ םעד וצ ןרופ ןייק ןעמענטימ טשינ .םיוצ םעד ןלעטשוצ
 ךיוא .ךיז ףיוא ןגָארט וצ ןעגנערב ןוא ענשטימַאי ןיא ןעמענ ריא טלָאז ןעמיוצ

 ביוא ןוא --- ןרילָארטנָאק רעהַא ךיא םוק קיטיירפ .ןרופ ןייק ןצונַאב טשינ וצרעד
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 -- ךַאד ןפיוא לווייט רעד טצנַאט ןַאד -- קיטרַאפ ץלַא ןייז טשינ ךָאנ טעוו'ס

 ןטעב ןריבורּפ סרעייטשרָאפ ענעקָארשעגרעביא ערעזדנוא *!בַא ?ןעדנַאטשרעפ

 -נערטש רעד רעדיוו טלַאפ סע .טשינרָאג טפלעה'ס רָאנ ,גנורעטכיילרַאפ ַא ןגעוו

 םורַא .ןגָארטעצ לענש-ץילב ךיז טָאה העידי יד *!בא -ןעדנַאטשרעּפ? :יירשעג רעג

 טרעלקרעד שטיוָאניבַאר .םלוע רעסיורג ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה טַארנעדוי םעד

 תוריד טלעטשַאב ןעמ .שינעפיול ַא ןָא ךיז טבייה'ס .הריזג רעד ןופ םיטרּפ יד

 .םיתב-ילעב ןוא םינכש ןסַאּפוצ ךיז ליו רערעדעי .ָאטעג ןופ ןצענערג יד ןיא

 ָאטעג ןיא תוריד ןעמיטשַאב ֹוצ עיסימָאק ערעדנוזַאב ַא טפַאש טַארנעדוי רעד

 39 ןיא .עגַארפ ערעווש ַא רעייז זיא'ס .ןבײלקרעבירַא ךיז ןפרַאד סָאװ יד רַאפ

 תבש ןבלעז םעד .ןדִיי 1.200 ןּפוטשנײרַא ןעמ ףרַאד רעזייה ענרעצליה עניילק

 יקסווָאקדוי לשרִיי טייג ,ןרָאפעגקעװַא זיא רַאסימָאק רעד יו םעדכָאנ ,טכַאנ רַאפ

 עקינייא ךָאנ ןבעגוצ ןגעו ףעש םייב לדתשמ ךיז זיא רע .עירעמרַאדנַאשז ןיא

 לרעגייז ןדלָאג ַא ןוא ןגוצנָא 2 ןופ גנונױלַאב ַא רַאפ .39 עטמיטשַאב יד וצ רעזייה

 .שרדמה:תיב ןסיורג ןטימ רעזייה 9 ךָאנ ףעש-עירעמרַאדנַאשז רעד וצ טיג

 -ָאליק 8 ךיז טניפעג סָאװ ,דלַאװ ןיא ןשטנעמ 3200 ןעייג טכַאנ רַאפ .קיטנוז

 ןעלסקַא יד ףיוא קידנגָארט ,קירוצ ייז ןעמוק טכַאנ רַאפ 4 ןוא לטעטש ןופ רעטעמ

 ןפיוא ןענעז ליפ ןוא סיורג ןעוועג גָאט םענעי ןיא זיא ץיה יד .רעצעלק 0

 -ַאב טַארנעדוי רעד .ָאטעג םעד ןעיוב ןָא טבייה ןעמ .עטשלחרַאפ ןלַאפעג געוו

 ,גנומיוצרַאפ יד ןלעטשנייא ןטימ ךיז טמענרַאפ סָאװ עיסימָאק עשינכעט ַא טמיטש

 רעסיורג ַא רַאפ .רעצעלק יד טסעפ ןײרַא טלעטש ןעמ ,רעבירג טבָארג ןעמ

 שטימזוק עקנָאטנַא רעטסיימרעגריב ןקיטלמעד םעד טיג ןעמ סָאװ גנונױלַאב

 טָארד סױרַא רע טיג (רוכיש רעסיורג ַא ןוא לוונמ ַא ,רעױּפ רעװָארעבירּפ ַא)

 ןגָארט וצ סע ןעגנערב רימ .ןעטיב ןופ רעטעמָאליק ייווצ ,יטנַאלּפ קעטנָאיַאמ ןופ

 ַאטעג םעד ןעיוב םייב טעברַא עטּפַאהרעביפ ַא ןָא טייג סע .סעציײלּפ יד ףיוא

 םיטילּפ יד ןופ לייט ַא .םיוצ ןרעטניה ךיז ןבײלקרעבירַא םייב קיטייצכיילג ןוא

 ,ןשטנעמ 70 טריטרַאוװקעגנייא ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,שרדמה-תיב ןסיורג ןיא ךיז ןצעזַאב

 -יוא טרעוו'ס .לבעמ ןוא טנַאװעגטעב קעּפ טימ ןרופ ןעמ טּפעלש ןטייז עלַא ןופ

 ענעזָאלרַאפ יד ןיא ןביילב ןכַאז ליפ .ָאטעג ןופ רעזייה יד ןיא גנע ךעלנייוועגרעס

 .ןריפוצרעבירַא ּוװ טשינ ייז טָאה ןעמ ,רעזייה

 היח עדליוו עקירעגנוה ַא יװ !יוג רעקיטרָא רעד ןרָאװעג זיא סע דליוו יו

 -רַאפ ןפיוא ןפרָאװעג םִיױג רענעטיב לייט ןבָאה ױזַא ,שיילפ ףיוא ךיז טפרַאװ

 טימ ןוא ביור ךָאנ טייקיריג רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ .סטוג ןשידִיי םענעזָאל

 סע סָאװ ץלַא ייז ןפעלש תורצ ערעזדנוא ןופ טייקנדירפוצ רעכעלקירדסיוא ןַא

 .לבעמ שידַיי ,םישובלמ עשידַיי ןטייוצ םענופ סױרַא טסייר רענייא .ךיז טזָאל

 ַא טימ ןדִיי יד ןלָאצַאב ןרופ עשיאיוג יד ףיוא ךעלקעּפ יד ןריפרעביא ןרַאפ

 -עגוצ טרעוו ךס ַא סָאװ םעד ץוח א ,ןכַאז עטריפעגרעכירַא יד ןופ לייט ןסיורג

 ןבָאה ךָאװ ענעי .רקפה ןרָאװעג ןגעמרַאפ עשידִיי סָאד זיא לָאמַא טימ .טעבנג

 עכלעוו ןיא ,רעזייה יד ןזָאלרעביא םייב ןרערט ןכייט ןסָאגרַאפ ןדיי רענעטיב

 זיא עלעקניו סעדעי ּוװ ןוא תורוד רוד ןופ טניוװעג ןבָאה ןרעטלע ערעייז
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 ַא ןיא ןסערּפנײירַא ךיז ןעמ ףרַאד טציא .תונורכז עטסירפ יד טימ ןדנוברַאפ

 .!ןויטקעּפסרעּפ ערעסָאװ ייב ןוא ,ןָאזרעּפ 20-15 וצ רעמיצ םעניילק

 .טקידנערַאפ ָאטעג רעד זיא ,טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ ,טכַאנרַאפ קיטיירפ

 .טנעצנָאק טציא ןענעז ןדִַיי רענעטיב .ןריט ןוא ןרעיוט יד ןסָאלשרַאפ ןרעוו סע

 עיינ יד ןיא רעווש ןוא גנע ןייז טשינ לָאז סע יװ .חטש םעניילק ַא ףיוא טריר

 ןענעז רימ :טכיזניה ןייא ןיא גנורעטכיילרעד עסיוועג ַא רימ ןליפ ןעגנוגנידַאב

 עלַא ןענעז רימ .לטעטש ןופ םייג יד ,םיאנוש יד ןשיווצ טײרּפשעצ טשינ רעמ

 ןביילק רימ ןוא רעזייה יד ןשיווצ ןטיױלּפ ןוא טנעוו ךרודַא ןקַאה רימ .ןעמַאזוצ

 רערעדעי .טעברַא רעד ךָאנ ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא רענטרעג יד ףיוא ןעמַאזוצ ךיז

 טנדרָא זייווכעלסיב .טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,גָאט ןופ תועידי טלייצרעד

 טסַאּפ שארב קינדָאװ ר"ד טימ עיסימָאק ערַאטינַאס ַא .ןבעל-ָאטעג סָאד ןייא ךיז

 ָאטשינ ןענעז םישרדמ-יתב יד .רעזייה ןוא ןסַאג יד ןופ טייקנייר רעד ףיוא ףיוא

 ּוו) רעייש ןיא שטיוועלעדנעמ קחצי ייב ןינמ ןיא :םינינמ 2 ןיא ןעמ טנוװַאד ---

 ּוװ) םיובנייש בייל-ףסוי ןופ לַאטש ןיא -- רעטייוצ ַא ןוא (הפי ברה טנוװַאד'ס

 ךיא טרעװ סע .(שטיװעצַאװיא ןופ ןמחר ברה ןוא ןַאמרעביל ברה טנוװַאד'ס

 םהרבא 'ר טחוש םעד םידמלמ יד ייב ןענרעל רעדניק יד ןוא ךוניח רַאפ טגרָאזעג

 -על עקינייא ייב ךיוא יוװ ,שטיווָאקנימ רעזייל ,שמש םעד בייל-יכדרמ .,יקציװַאר

 ,םיטילּפ רענעטיב-טשינ יד ןשיוװצ סרער

 -ַארבַא) סעקדָאר-האל ןופ זיוה םענופ ןגָארטעגרעביא טרעוו טַארנעדוי רעד

 ןיא ,קרַאמ ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,ןישַאטַאל טסירק ןופ זיוה םעניא (שטיוװָאמ

 .ָאטעג

 טָארד ָאטעג םעד רעסיוא ןדִיי ַא ןּפַאכ ןרַאפ זַא טעדלעמ עירעמרַאדנַאשז יד

 -עג ןיא ןײגסױרַא ןעמ זומ טעברַא רעד וצ .ןסיש ךרוד ףָארטשטיױט ךיילג םיא

 ןרעקקירוצ םייב ךיוא עבלעז סָאד .ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ,סעּפורג ענעסָאלש

 זַא טרירטנעצנָאק ױזַא ןענעז רימ זַא רָאלק ןרעדעי רַאפ טציא זיא'ס .םײהַא ךיז

 ןטכינרַאפ ןוא ןעלגנירמורא זדנוא ןעמ ןעק לָאמנייא טימ

 טעטש ענעדיישרַאפ ןיא תונברוח ןוא תוטיחש ןגעוו תועידי ןָא ןעמוק לייוורעד

 ,גנע ױזַא טסערּפעגפיונוצ ןענעז רימ ,רקפה ןענעז ריִמ .טנגעג ןופ ךעלטעטש ןוא

 .ןעגנערבוצמוא זדנוא רעטכייל ןייז לָאז רעדרעמ םעד ידכ

 ןיא קערש יד ,רעדניק ערעזדנוא ןופ ןעזסיוא םעד ןסעגרַאפ טשינ ןעק ךיא

 -ירעדניק רעד זיא ּוװ .רעמינּפ ייז ייב עטערומכרַאפ קידנעטש יד ,ןגיוא ערעיײיז

 ןופ טרָאװ ךעליירפ ןייק טשינ טרעה ןעמ ?רעטכיזעג ערעייז ףיוא לכיימש רעש

 -ןילומ דניק ןיימ .ןכָארבעצ זיא טימעג סעדעי ,טצרַאװשרַאפ זיא םינּפ סעדעי .ייז

 םהרבַא 'ר טחוש םייב ךיוא ךָאנרעד ןוא דמלמ םעד בייל-יכדרמ ייב טנרעל עק

 שמש רעד .שטיוועלעשוב ןועמש ייב ןעמַאזוצ ןעניוו רימ ןכלעוו טימ ,יקציווװַאר

 ירזע ,ירזע אובי ןיאמ םירהה לע יניע אשא ,תולעמה ריש, רעדניק יד טנרעל

 ןייא ןיא טלַאה ,ןענרעל ןופ קידנעמוק ,דניק סָאד -- ."ץראו םימש השוע 'ד םעמ

 סָאד ?ירזע אובי ןיאמ ?ירזע אובי ןיאמ :רדסכ טלמרומ ןוא הליפת יד ןרזחרעביא

 -לושמוא יד יד ןופ טעבעג סָאד זיא סָאד .רעדניק ערעדנַא יד ךיוא ןגערפ עבלעז

 ךָאנרעד זיא טעבעג עבלעז סָאד ,ךעלהפוע ענעסירעגסױורַא-שירעדרעמ .,עקיד
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 ךעוו רעדָא ,הטיחש רעד וצ טריפעג ייז טָאה ןעמ תעב ןּפיל ערעייז ףיוא ןעוועג

 ,רעדלעוו יד ןיא ןעמוקעגמוא ןטנעז ייז

= 
* 

 טָאטש ןיא זַא ,םינָאלס ןופ תועידי ןָא ןעמוק ינוי ןופ געט עטצעל יד ןיא

 טָאה ןעמ זַא ,םיטרּפ ךיז רימ ןסיוורעד ילוי בייהנָא .הטיחש ַא רָאפ רעדיוו טמוק

 יד וצ טריפעגסיורַא ןרעוו ןדִיי ןסַאמ ןוא ָאטעג רעמינָאלס סָאד טלגנירעגמורַא

 רעייז רָאנ ,טרַאּפשרַאפ ןרעוו ייז ּוװ ,עמרוט ןיא טריפעג ןרעוו לייט ַא .רעבירג

 םעד ןדנוצעגרעטנוא טָאה ןעמ זַא ןעמ טלייצרעד ךיוא .ןבעל םייב ןביילב קיצניװ

 ,ןשינעטלעהַאב יד ןיא ןסעזעג ןענעז עכלעוו ,ןדִיי רעטנזיוט ןוא םינָאלס ןיא ָאטעג

 -יפ ַא ןָא טייג ָאטעג ןיא זדנוא ייב .ןרָאװעג טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ןענעז

 יד ןיא ןוא דרע רעד רעטנוא רעטרע ןריקסַאמרַאפ ןופ גנוטיירגוצ עטפַאהרעב

 רעטנוא ,רענטרעג ןיא ,ןפיוה ןיא (ןשינעטלעהַאב) סענָארכס טיוב ןעמ ,רעזייה

 עכעלקרעמַאבמוא ערעדנַא ךרוד רעדָא ,ןלַאטש ךרוד ןענעז גנעגניירַא יד .דרע רעד

 ןסקַאװרַאפ טרעוװו סע זַא ױזַא ,זָארג ןעמ טייזרַאפ "ןָארכס, ןפיוא ןסיורדניא .ןגעוו

 ןוא רעמעדייב ףיוא טנעוו עטלּפָאד ןעיוב ערעדנַא .ךעלטנעק טשינרָאג זיא'ס ןוא

 ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ּוו ,שטיוועלעשוב ןועמש ןופ זיוה ןיא .ןרעמיצ יד ןיא

 רעד רעטנוא םענייא ןוא עטשרעבייא 2 :סענָארכס 2 וצ רימ ןטיירג ,ןָאזרעּפ 7

 רעזדנוא .טיוט םעד ןטרַאװרעד רימ .ןטייווצ ןטימ רענייא ןדנובעג ןענעז ייז ;דרע

 ןענָאק רימ !גונעג !רעלענש רָאנ ,ןייז לָאז'ס סָאװ ןייז ןיוש לָאז :טציא זיא רעגַאב

 .רעגנע ץלַא זדנוא טרעוו טונימ וצ טונימ ןופ .ןטלַאהסיוא טשינ רעגנעל ןיוש

 -וצ ךיז רימ ןביילק טפָא .שואי ןוא עיצַאנגיזער ןופ טשרעהַאב עלַא ןענעז רימ

 ַאזַא םענייא ךיז ןָאמרעד ךיא .ןצרַאה ןופ ּפָארַא לסיב ַא ךיז טדער ןעמ ןוא ןעמַאז

 -עשוב ןועמש ןופ ףיוה ןטכַאמרַאפ ןיא ןסעזעג ןענעז רימ .זדנוא ייב םוקנעמַאזוצ

 ַא יו ןעגנילק סָאװ רעטרעוװ טגָאז ןײטשרעלַאג סעטַאמ .טסעומשעג ןוא שטיוועל

 ןלייצרעד וצ ןעקנעדעג רע לָאז ןבעל ןביילב טעװ זדנוא ןופ רעצעמע ביוא :האווצ

 עכלעזַא ביוא ,ןדִַיי יד רַאפ ןוא טלעו רעצנַאג רעד רַאפ תורצ ערעזדנוא ןגעוו

 טימ טריטוקסיד קידנעטש טָאה רעכלעוו ,יקצעמַארטסָא לדוי ...ןייז ךָאנ ןלעװ

 -רעביא ייז ןלעװ רימ; :םלוע םעד טסיירט ,טנָארפ ןופ תועידי יד ןגעוו ןעמיובנייש

 רעייז ןָא ןיוש ךיז טבייה סע .קסנעלָאמס ייב הלּפמ ַא טַאהעג ייז ןבָאה טנייה .ןבעל

 ."ןעמענ המקנ ייז ןיא ךָאנ ןלעוװ רימ ,ןטכינרַאפ טשינ זדנוא ןלעװ ייז .גנַאגקירוצ

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,ןדַייא :רעטרעו ערעטיב סױרַא טדער שטיוועלעשוב ןועמש

 רָאנ ,זדנוא ןופ עלַא טשינ ,תמא .קילגמוא רעזדנוא ןיא קידלוש ןיילַא רימ ןענעז

 ."לארשי-ץרא ןיא רָאנ ,ָאד טשינ ןייז טציא טנעקעג טָאה לייט רעסיורג ַא

 רימ ןעניימ יײצילָאּפ רעדָא רעטילימ ןופ גנוגעווַאב רעטסדנימ רעדעי ייב
 -ורסייוו טימ סָאטױא לטעטש ןיא ןיירַא תבש ןעמוק סע .ףוס רעד ןיוש זיא'ס זַא
 יז זַא ןעניימ רימ .רענַאזיטרַאּפ קידנכוז ךרוד טרָאפ עכלעוו ,ײצילָאּפ רעשיס
 טשינ ,ור ןייק טשינ ןבָאה רימ --- עטסגרע סָאד .זדנוא ןקידיילרעד ןיוש ןעמוק
 ,ךַאװ רעד ףיוא ץעמע זיוה ןדעי ןיא זיא טכענ יד ןיא .טכַאנ ייב טשינ ,גָאט ייב
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 רימ ןליפ וויטקניטסניא .םורַא טשינ טלגניר ײצילָאּפ יצ ןבעג וצ גנוטכַא ידכי

 .ףוס רעד ךיז טרעטנענרעד סע זַא עלַא

 ןיא רעדניק ערעזדנוא ןופ ןקילב יד ןוא ןכערּפשעג יד ןסעגרַאפ טשינ לעוו'כ

 ןוא עטבעלעגרעביא סָאד ןגעוו ןעוועג ןענעז ןכערּפשעג ערעייז .געט עטצעל ענעי

 רעטימעג ענעכָארבעגנעמַאזוצ טימ .ןעמעלַא זדנוא טרַאװרעד סע סָאװ םעד ןגעוו

 רעד רַאפ יװ -- לרוג ןשידִיי רעזדנוא ןגעוו ןוא טיוט ןגעוו טדערעג ייז ןבָאה

 ,ןשטנעמ ענערָאװעג-ףייר טייצ

 ומחנ תבש זיב תועובש ןופ .ןטרַאװ טזָאלעג טשינ זדנוא ןעמ טָאה גנַאל

 עכעלטע יד ןופ ךשמב .ָאטעג רענעטיב ןופ הפוקת עצרוק יד טרעיודעג טָאה

 זיווכעלסיב טריזילַארַאּפ םיחצור יד ןבָאה 1942 (בָא א"י) ומחנ תבש זיב ןכָאװ

 ןבָאה ,גנוטער ַא קידנכוז ,לייוורעד .ןעטיב ןופ ןדִיי 1.200 יד קיטסייג ןוא שיזיפ

 ךיז ןגרָאזַאב וצ ,"ןדִיי עכעלצונ; ענעפורעג ױזַא יװ ,ןזיווַאב לטעטש ןיא ןדִיי 70:

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ּוװ ,רעטרע ערעדנַא ןיא יו טקנוּפ ."ןעניישסנבעל, טימ

 רַאפ ןעמוקַאבסױרַא טיילכַאפ-טשינ ךיוא ןוא טיילכַאפ עסיוועג ןבָאה ,תוטיחש יד

 ןעוועג טכַאמ רעד רַאפ ןענעז סָאװ ,"ןדִיי עכעלצונ, יו ןענייש יד סעמוס עסיורג

 ןבָאה ןוא רעזייה ענעגייא ערעייז ןיא ,ָאטעג ןרעסיוא טניווװעג ןבָאה ייז .קיטליג

 קיניוו רעייז .רעבָאהטכַאמ ערעדנַא ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד רַאפ טעברַאעג

 ךיז ייז ןבָאה ָאטעג ןרעסיוא .עטריגעליווירּפ עכלעזַא ןרעוװ וצ ןעוועג הכוז ןבָאה

 -עג ןיוש טעװ ייז זַא קידנעניימ ,ָאטעג ןיא יו רערעכיז ,ןגָאז וצ יוזא ,טליפעג

 טשינ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג וליפַא ןענעז ייז ןשיווצ .ןבעל ןביילב וצ ןעגניל

 -רעדנוזעגּפָא סָאװ זַא קידנביילג ,ָאטעג ןטימ אשמו-עגמ םוש ןייק ןבָאה טלָאװעג

 ןעוועג זיא'ס רעבָא .ךיז ןעװעטַאר םוצ הלוגס ערעסערג ַא ץלַא ,ָאטעג ןופ רעט

 ןעוועג ייז דָארג ןענעז רעטייוו ןעז ןלעוו רימ יו .שינעדערנייא ןַא יו רעמ טשינ

 .ןעמוקוצמוא עטשרע יד

 לא לא

 ךוזַאב ַא ןופ טרעדורעגפיוא ןרָאװעג ָאטעג סָאד זיא קיטיירפ ןסיוועג ַא ןיא
 ןוא ןפיוה יד ייברַאפ ןעייג ייז .עכריה ןוא טכילשטָאג ןעמרַאדנַאשז ייווצ יד ןופ

 טיובעג טָאה ןעמ ּוװ ,רעטרע עקינייא ןיא .ָאטעג ןופ ןַאלּפ םעד טוג ןטכַארטַאב
 ןגערפ ייז .דרע טּפעלש ןעמ יו טקרעמַאב ייז ןבָאה ,םייהעג ןיא סענָארכס יד
 םיצורית יד טימ טקידירפַאב ןענעז ייז זַא קורדנייא םעד ןכַאמ ןוא זיא סָאד סָאװ
 -טוג ןוא עטריניפַאר יד .םינּפל ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעבָא .ייז טיג ןעמ סָאװ

 -לעוו ןגעוו טעברַא יד טײטַאב סע סָאװ טוג ץנַאג ןסייוו סרעדרעמ עטלושעגסיוא

 זַא טוג ץנַאג ןסייוו ייז .טשינ רעבָא סָאד טרַא ייז .טשינ ייז טלייצרעד ןעמ רעכ

 סע סָאװ ןעייטשרַאפ ןוא ןסייוו רימ .ןעװעטַאר טשינ ןיוש ךיז ןעמ טעוװ ָאטעג ןופ
 רעבעוו םרַאדנַאשז רעד ."עיצקַא; יד וצ ןיוש ןטיירג ייז .ךוזַאב רעייז טיײטַאב

 םעד ךיז רימ ןסיוורעד רעטעּפש .טכַאמ רערעכעה רעד וצ ,קסנימ ןייק טראפ
 ןופ רעייטשרָאפ ענערָאפעגפיונוצ יד ןעמ טָאה קסנימ ןיא :ךוזַאב ןייז ןופ קעווצ
 ןופ ןפוא ןגעוו סעיצקורטסניא ןבעגעג ןדִיי ךָאנ ךיז ןעניפעג סע ּוװ רעטרע יד

 טרָאפ קַאװָאנ עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ףעש רעד .עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד
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 זומ רעכלעוו ,ןלזג רעטלַאק ַא ,עכריה רעביא טמענ טמַא ןייז ןוא ביולרוא ףיוא |

 ןיא רע טָאה וצרעד ןוא -- תונברק עשירפ ןבָאה קידנעטש גנוקידירפַאב ןייז וצ

 .?לַאירעטַאמ, גונעג לטעטש

 רעייז עגַאל-עיצאזיווָארּפַא יד ךיז טָאה ָאטעג ןכָאװ עכעלטע יד ןופ ךשמ ןיא

 -מוא ןוא לטעטש ןופ םירעיוּפ יד .טרעגנוהעג ןבָאה סעילימַאפ ליפ ,טרעגרערַאפ

 -וצ םייהעג ןיא ייז ןגעלפ גָאט ןדעי .קילגמוא רעזדנוא טצונעגסיוא ןבָאה טנגעג

 -יטש ַא ב"צ יװ ,סעטַאמש ןיא עטלקיוועגנייא ןטקודָארּפ םיױצ-ָאטעג םוצ ןגָארט

 םעד טצאשעגּפָא טוג ייז ןבָאה ייברעד ןוא ,זעק ַא ,רעייא עקינייא ,רעטוּפ לק

 רַאפ ןעגנַאלרַאפ וצ ןעוועג טכער זיא'ס .הבוט רעייז ןוא הרוחס רעייז ןופ טרעוו

 לסיב ַא רַאפ ןוא ,שובלמ ןטוג רעדנַא ןא רעדָא דיילק טוג ַא רעטוּפ לקיטש ַא

 ןערטיכ ַא טימ .קיטש-לבעמ רעדנַא ןַא רעדָא קנַאש ַא ןעמוקַאב וצ -- לעמ

 סָאד וטספרַאד סָאװ וצ, :ןדִיי ןטנַאקַאב רעייז וצ ןגָאז ייברעד ייז ןגעלפ לכיימש

 -ָאלס ןיא ןעוועג ןטכענ ךיא ןיב טָא ...עטלייצעג ךָאד ןענעז געט ערעייא ?ןטלַאה

 ןוא ןכַאז ענייד טשינ עװעלַאשז ..ןדָיי ןייק ָאטשינ ןיוש ןענעז ןטרָאד ןוא ,םינ

 רעזדנוא ףיוא ץכערק ןקידתועיבצ ַא ןבעגוצ ייז ןגעלפ ייברעד *...ּפָא רימ סָאד ביג

 טנָאקעג ךָאנ בָאה ןוא דניירפ רעטוג ַא ריד ךָאד ןיב ךיא; :ןגָאז ןוא ךעבענ לרוג

 עשז ביג ָאט .ייז ייב ןעקנורטעג ,טלדנַאהעג ,ייז ייב טפיוקעג .ןרעטלע ענייד

 ןבָאה ןדִיי יד ןוא "?ןעמענוצ עדמערפ סע ןלָאז סָאװ וצ ,ןכַאז ענייד ךיוא רימ

 רעזדנוא ןעמוקַאב ןכָאנ ."דניירפ עטוג, ערעייז וצ םיצפח עטצעל יד ןבעגעגּפָא

 -עג וליפא ןענעז סע ןוא ןעגנערבמוא זדנוא לָאז ןעמ טקוקעגסיוא ייז ןבָאה סטוג

 ודנוא לָאז ןעמ זַא ףרַאד ןעמ ּוװ ןעוועג לדתשמ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןלַאפ ןעוו

 -נוה ןופ ןכש רעזדנוא ,סורסייו רעד טָאה ױזַא טָא .ןטסלענש םוצ יוװ ןטכינרַאפ

 טימ ןוא רעדרעמ ןשטייד ןטימ לסקַא וצ לסקַא ךיז טלעטשעג ,ןרָאי רעטרעד

 ןטערטעג רע טָאה ָאּפַאטסעג ןופ סרערעל ענייז יו טעטילַאטורב רערענעלק-טשינ

 זיא'ס רָאנ יו .סרעּפרעק ערעזדנוא ףיוא ךָאנרעד ןוא תומשנ ערעזדנוא ףיוא

 ןתמא ןייז ןזיװעגסױרַא ןכש רעשיסורסייוו רעזדנוא טָאה טייהנגעלעג יד ןעמוקעג

 החיצר רעבלעז רעד טימ ןבָאה ,ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו יד ,ןיז ענייז ןוא ,ףוצרּפ

 עשידִיי ערעייז ןופ טולב ןטימ טייקיטשרָאדטולב רעייז טליטשעג ןשטייד יד יו

 .רעגריבטימ

 ,1942 ילוי רעטס24 ,קיטיירפ

 ןיא יו טקנוּפ ,ןעגנורעדנע ןָא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד סיוא טעז ירפ רעד ןיא

 ןענעז ןרעטעװ יד .ץַאלּפ-סטעברַא ןייז וצ סױרַא טייג רערעדעי .געט עטצעל יד

 -רא רעד וצ טשינ ןעייג סָאװ יד .ענייר ַא זיא טפול יד ,סייה זיא'ס ,עקידרעמוז

 -ָאטעג יד ןופ ןפיוה יד ןיא ךיז ןעניפעג ,רעדניק ןוא ןשטנעמ ערעטלע יוװ ,טעב

 ּפָא טלאה ,ךעלנייוועג יו ,טַארנעדוי רעד .רעטרע עקידנטָאש יד ףיוא ןוא רעזייה

 -רַאפ רעביא טיג ןעמ .טמוקַאב רֶע סָאװ תוריזג עכעלגעטיגָאט יד ןגעוו גנוציז ַא

 -רַאפ יד .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ ןָא ןעמוק עכלעוו תועידי ענעדיש

 יקסווָאקדוי לשריי --- עירעמרַאדנַאשז רעד טימ טַארנעדוי ןופ ןשטנעמ-סגנודניב
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 ןיא ךוזַאב ןכעלגעטיגָאט רעייז ןופ קירוצ ןעמוק -- שטיװָאניבַאר קערַאמ ןוא

 טשרע .סיינ עלעיצעּפס ןייק ךיז טימ טשינ ןעגנערב ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד

 יד זַא ,ָאטעג ןיא העידי ַא םעצולּפ ךיז טײרּפשרַאפ ,רעגייז ַא 5 םורַא ,טכַאנ רַאפ

 עילָאּפַאז ןוא עינדור ,עשטערַאז :רעפרעד עקידתונכש יד ןופ טָאה עירעמרַאדנַאשז

 ַא ףיוא רעבירג ןבָארג טלעטשעגקעוװַא ייז ןוא ןעלדיר טימ םייוג טריפעגסױרַא

 -עגוצ טָאה העידי יד .רעפרעד עטצעל עטנָאמרעד ייווצ יד ןשיווצ ,טרָא ןסיוועג

 -ווָאקטיד השמ דימש םעד טלייצרעד סָאד טָאה סָאװ ,רעױּפ רעקיטרָא ןַא ןגָארט

 טעברַאעג רע טָאה ,גרַאב ןפיוא ,לטעטש ןרעסיוא עינשזוק ןיא םיא ייב סָאװ ,יקס

 סָאװ טקַארט םעד ןבעל טרַאה ,דימש םעד לאומש ןופ עינשזוק עקילָאמַא יד)

 טָאה סָאװ ,עילימַאפ ןייז ןגָאזנָא טקישעג ךיילג טָאה השמ .(םינָאלס ןייק טריפ

 ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז ןעז ןוא ןעװעטַאר ךיז לָאז יז זַא ,ָאטעג ןיא ןענופעג ךיז

 ןיק טשינ טימ ןעמענפיוא תועידי עכלעזַא ןגעלפ זדנוא ןופ ליפ .םיא וצ ָאטעג

 ָאטעג ןיא טרזחעגרעביא ןיוש ךיז ןבָאה לָאמ ןייא טשינ לייוו ,יורטוצ ןסיורג

 רעבָא .טקיטעטשַאב טשינ ךיז ןבָאה ייז ןוא רעבירג טימ סעטכישעג עכלעזַא

 רעיז העידי יד ןעמונעגפיוא זדנוא ןופ לייט רעטסערג רעד טָאה לָאמ סָאד

 טָאה ,"טייצ רעזדנוא ןעמוקעג ןיוש זיא'ס ,ענעלַאפרַאפ ןענעז רימ ,, -- .טסנרע

 -טומ עטיוט ַא .טרעדנערַאפ לָאמא טימ טרעוו םינּפ סנדעי .טגָאזעג רערעדעי ךיז

 יד .ןעמענ וצ ךיז סָאװ וצ טשינ טסייו ןעמ .ןשטנעמ יד טשרעהַאב טײקיזָאל

 טבייה החּפשמ רעדעי ןיא ,זיוה ןדעי ןיא טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ קינַאּפ

 -נסע ןוא רעסאוו טרָאד ןגָארטוצנײרַא ןוא סענָארכס יד ןרילָארטנָאק וצ ןָא ןעמ

 -עױּפ ערעדנא ךרוד ךיוא ךיז טקיטעטשַאב רעבירג יד ןגעוו העידי יד .גרַאוװ

 -ירג עסיורג ןעמ טבָארג לטעטש ןופ טנעָאנ :קפס ןייק טשינ טציא זיא'ס .םיר

 -גַאשז רעד וצ ןײגסױרַא לָאז ןעמ טַארנעדוי םוצ ךיז טדנעוו ןדִיי םלוע רעד .רעב

 סױרַא ןעייג סע .ײצילָאּפ רעד ייב רָאג רעדָא ,סעּפע ךיז ןסיוורעד עירעמרַאד

 קירוצ דלַאב ןעמוק ייז .שטיווָאניבאר קערַאמ ןוא יקסווָאקדוי לשריי ָאטעג ןופ

 טשינרָאג ןגעוו ןוא טקרעמַאב טשינרָאג ןבָאה ייז זַא ,רעטרעוו עקידנקִיורַאב טימ

 ןענעײלסױרַא ייז ןיא קידנליו ,ןגיוא יד ןיא ךיילג ייז ןקוק רימ .טסּוװרעד ךיז

 ןסייוו ייז זַא רָאלק זיא'ס .טרעדנעעג סעּפע ךיז טָאה ןעזסיוא רעייז .תמא םעד

 עדייב ייז .ןרילָארטנָאק םיא לָאז ןָארכס ַא טָאה סָאװ רעד זַא רָאנ ןטָאר ייז .סעּפע

 .רעד ייז ייב ךיז קידנליװ ,ןטנַאיצילַאּפ עקידנעייגכרוד סַאג ןיא ּפָא ךָאנרעד ןטיה

 יוזא ,ךעלטנייועג יו טשינ ןרעפטנע ןטנַאיצילָאּפ יד .סרעיונעג סָאװטע ןסיוו

 ייז זַא וצ זיולב ןביג ייז .רעפטנע ןַא ןופ ןעײרדסױרַא טלָאװעג ךיז ןטלָאוו ייז יו

 .געט 3 ןופ ךשמ ןיא לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ וצ טשינ לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה

 ןיוש זיא ךַאז יד .הטיחש ַא ברע ןענעז רימ .רָאלק קידנעטשלופ ןיוש זיא טציא

 ַאזַא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ רעלענש סָאװ ףןעמענ סע לָאז ףוס ַא; .עטמיטשַאב ַא

 עקיבייא ןופ ,קערש רעקיבייא ןופ ןרעװ וצ טזיילעגסיוא רעלענש סָאװ !ןבעל

 ןביילק ךָאד .ןטייז עלַא ןופ ךיז ןרעה רעטרעוו עכלעזַא "!גונעג .ןעגנוקירעדינרעד

 .תבש םעד ןייז וצ לבקמ ןרעייש יד ןיא טכַאנרַאפ ףיונוצ ןדִיי רענעטיב ךיז

 ןענוואד ןטימ ןיא .דומע םייב תבש לבקמ זיא הפי ברה --- ?ימע ,ומחנ ,ומחנ,

 ןטנייה ?טנװַאד ןוא ריא טייטש סָאװ :למוט ַא טימ רעייש ןיא ןיירַא ןדִיי ךיז ןסייר
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 ןענוװװַאד סָאד ףעװעטַאר וצ ךיז טנעק ריא סָאװ טוט ..והטיחש ַא זיא טכַאניײב

 -ָאניבַאר ןָא ףערט ךיא .ףייה יד רעביא ךיז טייגעצ ןעמ .ןסירעגרעביא טרעוו

 םיא גערפ ךיא .שטימזוק טיוװ ןטימ טדערעג טשרעקָא טָאה רעכלעוו ,ןשטיוו

 -עלַא רעביא ביג ןוא -- רימ רע טרעפטנע --- ,םיהַא ייג --- .ךיז טרעה סע סָאװ

 רימ טָאה טו רעד ,ןעשעג טשינרָאג טעװ סע .קַיור ןייז לָאז ןעמ זַא ,ןעמי

 זיא ןדִיי זדנוא עגונב זַא ןוא טשינ ךַאז םוש ןייק ןופ סייוו רע זַא טגָאזעג טציא

 ...טשינ רעבָא זדנוא ןקִיורַאב רעטרעוו סטיוו םעד .ָאטשינ סיינ םוש ןייק

 ןופ לָאצ ַא ןיא ,שטיוועלעשוב ןועמש ןופ זיוה ןיא םינכש עלַא ןענעז רימ

 ןוא רעטגערעגפיוא ןַא ןענוואד ןופ טמוק יקציוואר םהרבא 'ר טחוש רעד .ןַאמ 6

 טגניז ,שודיק טכַאמ ,ןָא ךיז טגנערטש רע .בוטש ןיא ןענװַאד סָאד טקידנערַאפ

 ןוחטב טימ ןבעל ןפרַאד רימ, :זדנוא רע טגָאז ,ןָא םיא ןקוק רימ זַא .תורימז

 טציא .םיאנוש ערעזדנוא ןעבעלרעביא ךָאנ ןלעװ רימ .טונימ רעטצעל רעד זיב

 -נָאק רתסא יורפ ןיימ ןוא ךיא ."קיטעמוא ןייז טשינ ןעמ רָאט תבש ןוא ,תבש זיא

 ןסילשאב רימ .ןסע ןוא רעסאוו ּפָארַא ןיהַא ןגָארט ןוא סענָארכס יירד יד ןרילָארט

 רימ ןעמיטשַאב ךיוא .ןוטסיוא טשינ ךיז זדנוא ןופ רענייק לָאז טכַאנ יד זַא עלַא

 ידכ ,םױצ-ָאטעג םוצ רעטצנעפ יד ךרוד ןקוקסיורַא רדסכ לָאז עכלעוו ךַאװ ַא

 שטיוועלעשוב ןועמש .ןקרעמַאב סעּפע טעװ יז ביוא ,ןוט ןסיוו וצ ךיילג לָאז יז

 ןטלַאה טעװ סע ביוא זַא ,טגָאז רע .עיטַאּפַא רעקידנעטשלופ ןופ טשרעהַאב זיא

 טגָאז -- גונעג בָאה ךיא; .ןָארכס ןיא ןײגּפָארַא טשינ רע טעוװ ,סעּפע ייב

 ,ליפוצ וליפַא זיא'ס .רימ רַאפ גונעג .רָאי 62 טבעלעגּפָא ןיוש בָאה ךיא --- רע

 טעװ סָאװ םיא גערפ ךיא ."ןָארכס ןיא ןײגוצּפָארַא ןעגניווצ טשינ ךימ טלָאז ריא

 לָאז רע זַא םיא ןעגניווצ ןוא טייהרעקידעבעל ןעמענ םיא טעװ ןעמ ביוא ןייז

 ןלעו טרָאװ ןייק ןוא ןעגנערבמוא ןזָאל ךימ לע ךיא, -- .?ןבעגסױרַא זדנוא

 יד .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס .ּפָא רע טרעפטנע --- ?ןעמוקַאבסױרַא טשינ רימ ןופ ייז

 טכַאנייב רעגיײזַא 12 ןופ ןוא ,יקציווַאר דוד טָאה רעגיײזַא 12 זיב ךַאװ עטשרע

 ןייז ףיא טגיל רענייא רעדעי .טשינ טּפָאלש רענייק .שטיװָאניבַאר הקבר --

 רעגיײזַא .טרָאװ ןייק קידנדערסיוא טשינ ,טמוטשרַאפ ,רעדיילק יד ןיא רעגעלעג

 יקסנעווָאק לשרעה ןטנַאיצילָאּפ ערעזדנוא ָאטעג ןרעביא םורַא ןעייג טנװָא 0

 לָאז'מ ןוא ןפָאלש טשינ טכַאנ יד לָאז רענייק זַא םלוע םעד ןָא ןגָאז יז .עיַאש ןוא

 -ןעוועג ןענעז סָאד .ןהעש-טכַאנ יד ךיז ןעִיצ םַאזגנַאל ךעלנייוועגרעסיוא .ךַאװ ןייז

 .ןדיי רענעטיב 840 ןופ ,ןטונימ עטצעל יד ,ןהעש עטצעל יד

 רעזדנוא רעטנוא ,ףיוה ןיא .ןעניגַאב רעגיײזַא 2 זיא'ס .ןגָאט וצ ןָא טבייה סע

 ןוא רעגָאװש ,רעטסעווש ןייז טימ טנַאיצילָאּפ רעד עיַאש סיוא ןסקַאװ ,רעטצנעפ

 ןעמ .ףיוא טייטש ?טפָאלש ריא, :טגָאז ןוא בוטש ןיא ןיירַא טקוק עיַאש .דניק ַא

 "!ךיז טעװעטַאר .הטיחש ַא זיא'ס ,ײצילָאּפ טימ ָאטעג םעד םורַא ןיוש טלעטש

 -קעלע ןקרַאטש ַא ןופ טריזירטקעלע יװ .ןדניוושרַאפ עילימַאפ ןייז טימ עיַאש

 יד ּפַאכ ַא ןביג רימ .רעטרע יד ןופ בייה ַא עלַא ךיז רימ ןביג םָארטש ןשירט

 ליו שטיוועלעשוב ןועמש .ןפָאלשעג קרַאטש גָאטרַאפ דָארג ןענעז סָאװ ,רעדניק

 יד רעטנוא טלַאװעג טימ םיא ןעמענ ,לרימ ,יורפ ןייז טימ ךיא ,ןייגטימ טשינ

 זיא רעכלעוו ,ןָארכס ןטשרעטנוא ןיא .ןָארכס ןיא ןיײגּפָארַא םיא ןסייה ןוא טנעה
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 ,דרע רעד רעטנוא ןַאמ 14 ןיײרַא ךיז רימ ןרַאּפש ,ןָאזרעּפ 10--8 רַאפ טמיטשַאב

 זדנוא ןזָאל עכלעוו ,ןָאזרעּפ 3 ,עילימַאפ ןייז טימ יקסולַאק ןפיולוצ טמוק סע

 יז ,"ןײרַא זדנוא טמענ ,ןָארכס ןייק טשינ ןבָאה רימ, :ךיז ןטעב ןוא ּפָא טשינ

 טימ ןאמזאר עקלעמש ןפיול וצ ךיוא ןעמוק סע .זדנוא טימ ןעמַאזוצ ּפָארַא ןעייג

 טלַאװעג טימ .ןָארכס ןיא ןיײגּפָארַא זדנוא ןפערט ןוא רעגיווש ןוא יורפ ןייז

 םוצ רענייא טקירדעג ןוא טסערּפעג ןענעז רימ .קינייװעניא ןיירַא ךיז ייז ןרַאּפש

 ָעלַא ןיוש ןענעז רימ יו םעדכָאנ .ןעמעטָא וצ סָאװ טימ ָאטשינ זיא'ס .ןטייווצ

 ערעייז ןוא לגייפ יורפ ןייז טימ שטיוועלעדנעמ ילתפנ ןיירַא ןפיול קינייװעניא

 טעװעטַאר .,עקנועמש, :ילתפנ טיירש םענייק קידנפערט טשינ .רעדניק ייווצ

 רעוויטקניטסניא ןַא טימ יו ןוא "!ןָארכס ןיא ךיז וצ ןיירַא זדנוא טמענ !זדנוא

 ןוא ןפילמורַא ןָא רע טבייה רעקיניזנַאװ ַא יו ,סיוטש ַא םיא סע טיג טפַארק

 טניפעג ,םעדיוב ןפיוא ףױרַא טפיול רע .שינעטלעהַאב ןיא גנַאגנײרַא םעד ןכוז

 רע טסייר יצ ןקרַאטש ַא ךָאנ ןוא שינעטלעהַאב רעזדנוא ןופ לריט סָאד לענש

 ףיוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז ןָא רע טבייה רעּפרעק ןרעווש ןייז טימ ןוא סעקורק יד ףיוא

 קידנעעז .למוט ַא טרעוו סע .ןעיורפ ערעייז ןוא ןעקלעמש ,ןענועמש ןופ ּפעק יד

 טייג , :ילתפנ סױרַא ייז וצ טיירש עילימַאפ ןייז רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא סע זַא

 ןעייג רעדניק עדייב ןוא יורפ סילתפנ "*.טרָאד ךיז טלַאהַאב ןוא רעלעק ןיא ןיײרַא

 זיא'ס יו טרעוו לריט ענעסירעגפיוא סָאד .רעלעק םענעפָא ןקיאייברעד ןיא ּפָארַא

 .שעוו טימ טריקסַאמרַאפ ןביוא ןופ סָאװטע ןוא טכַאמרַאפ

 ןפיוא לוויטש עשירעטילימ ןופ יײרעּפוט ַא ךיז טגָארטרעד סַאג רעד ןופ

 -יוא ןופ שיורעג ַא ךיז טרעה'ס .שטייד ןוא שיסור ןיא ןעיירשעגסיוא ןוא קורב

 ןכוז ,ןפיול ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ןזיוװַאב טשינ ןבָאה סָאװ ןדִיי ,יירעפיולעג ַא ,סָאט

 .ןעיירשעג רעדיוו רימ ןרעה גָאטראפ סקעז רעגייז א .ןעװעטַאר וצ ךיז ּוװ טרָא ןַא

 :תולוק ןרעה רימ .יירעסיש ַא ךיז טגָארטרעד ָאטעג ןופ רעטרע ענעדיישרַאפ ןופ

 טליפעגנָא ןרעוו ,ףיוה רעזדנוא ,זיוה רעזדנוא (:סױרַא ךירק) ?!יַאזעליװ,

 -נוא ןכוז ייז .ןשטייד ןוא ןטנאיצילָאּפ עשיסורסייוו ,תויח עטעשויעצ עדליוו טימ

 עכלעוו ,םיובנייש עילימַאפ יד ייז ןעניפעג םעדיוב ןפיוא .ןשינעטלעהַאב ערעזד

 וט ,יקסווָאלסאמ, :יירשעג ַא רימ ןרעהרעד זדנוא רעביא .סױרַא ךיילג ןריפ ייז

 (טקניטש ָאד ,ןדִיי ןציז ָאד ,יקסוװָאלסַאמ) "!ישזדרעימש וט ,ןָאזדעיש ישזדישז

 -ּפָא טייקלענש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ךיז ןעמענ ייז יוװ רָאלק ןרעה רימ

 ַא יו סענָארכס ערעזדנוא ףיוא טגײלעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ץלָאה סָאד ןפרַאווּוצ

 ןפרַאװ ייז .ךס ַא רעייז -- ץלָאה ןוא סניילק ַא ןעוועג זיא טרָא סָאד .גנוריקסַאמ

 רעביא ייז ןסייר לָאמַאטימ .ןָארכס םוצ ןייגרעד דלַאב ייז ןלעװ טָא .ןפרַאו ןוא

 .ןכַאז ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןּפַאכ בוטש ןיא ןיירַא ןפיול ןוא טעברַא יד

 ּפעלק ןרעה רימ .ןסָאש ליפ ןלַאפ ןָארכס רעזדנוא ןופ טנַאװ רעד ייב טרַאה

 -ייא ךָאנ ןוא ,סָאש ַא רעדיוו ןוא ,סרעּפרעק עכעלשטנעמ רעביֵא סנקעטש ןופ

 ךיא,, .סנקעטש ןופ ײרעּפַאלק סָאד ןוא --- "ןפיול לענש, :יירשעג ַא ךָאנרעד .םענ

 -עגָאלשעצ ,ןטױט-בלַאה ַא ןופ גנַאלקּפָא רעכַאװש ַא ךיז טרעה -- "!ייג ךיא ,ייג

 .רעשיטָאַאכ ,רעקרַאטש ץלַא טרעוו זדנוא וצ טייגרעד סָאװ למוט רעד .ןדָיי םענ

 ,ײצילָאּפ רעשילוּפ ןוא רעשיסורסייו רעד ןופ ןעיירשעג ,יירעסיש ַא ,געיעג ַא
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 -יוא ןופ שיורעג ַא ,סרעריפנָא-טּפיוה יד ,ןשטייד יד ןופ ןעמיטש עשירעלעפַאב

 טגָאז ,(8) *!םַאמַאי'ק םעידעיָאּפ יַאװַאד , .קירוצ ןוא ןיה לענש ןעמוק עכלעוו ,סָאט

 .טנַאװ טייז רענעי ןופ רָאנ ,זדנוא ןבעל קידנעייטש ,ןטייווצ םוצ טנַאיצילָאּפ ןייא

 ,םַאט ךיא ילילַאװַאנ ,ונ --- יקיסַאשט ערבָאד לַאטסָאד ,םַאט ליב עשזוא ַאי, --

 -עיט ַאיסמערעבַאנ -- ישטשעוו ערבָאד לַאטסָאד עשזָאט ַאי, ,(9) *ירעלָאכ ָאד

 סעיטסעב יד .זיוה סהפי ברה ןופ ךיוא ךיז טגָארטרעד למוט רעסיורג ַא .(10) *רעּפ

 טימ לגייפ יורפ סילתפנ טרָאד ןופ טּפעלשעגסױרַא ןוא רעלעק ןיא ּפָארַא ןענעז

 שטָאכ ןלָאז ייז ,ןטנַאיצילָאּפ יד ייב ךיז טעב לגייפ יו ןרעה רימ .רעדניק עדייב

 -יו ,דַאילב ,יַאשטלָאמ,; :רעפטנע ןַא ּפָא טכליה סע .רעדניק יד ןזָאלרעביא

 .(11) *!יַאזעל

 ּפעלק יװ ןוא רעלעק ןופ סױרַא ןעייג רעדניק יד טימ לגייפ יו ןרעה רימ

 זיא ןָארכס ןיא ..ןרעה ןוא טסערּפעגפיונוצ עלַא ןעייטש רימ .ייז ףיוא ןלַאפ|

 יװ עלַא ןענעז רימ .טשרעהַאב זדנוא טָאה טייקטיוט ןימ ַא .טייקליטש יװ רעמ סעּפע

 טייוו רָאג ןופ .םיוק טמעטָא זדנוא ןופ רערעדעי .ןריר ןייק ,גנוגעוװַאב ןייק .טיוט

 ןבעגוצרעביא רעווש זיא סע .ןסָאש עשיטַאמָאטיוא ןופ ןעגנַאלקּפָא ךיז ןגָארטרעד

 שטנעמ ַא רַאפ .סענָארכס יד ןיא ןעגנובעלרעביא ערעזדנוא ןופ ןטייהלצנייא עלַא

 ךיז טזָאל ךס ןייק .ךעלפיירגַאבמוא סע זיא טבעלעגרעביא טשינ סָאד טָאה סָאװ

 ןבָאה רימ סָאװ ןלייצרעדוצרעביא ץלא ךעלגעממוא זיא'ס ןוא ןבעגרעביא טשינ

 .ןעהעש ענעי טבעלעגרעביא

 סָאד ךיוא ןוא ןרָאװעג רעליטש ָאטעג ןיא יירעסיש יד זיא ירפ רעד ןיא

 סעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא סע זַא ןליפ רימ .טרעהעגפיוא ךעלסיב וצ טָאה ףיולעג

 שיורעג סָאד .סַאג ןיא ףיונוצ ךיז טביילק ײצילָאּפ יד יו ןרעה רימ .גנורעדנע ןַא

 ןענעז טציא .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סָאטױא עקידנפיול-רעהַא ןוא -ןיה יד ןופ

 ןוא בָאה סָאד ןגָארטסױרַא סָאד ןָא ךיז טבייה סע ןוא ןרופ ןרָאפרַאפ ָאטעג ןיא

 ןעמענ, :שטייד ןיא לעפַאב ַא טלַאפ סע יװ ןרעה רימ .רעזייה עשידִיי יד ןופ סטוג

 זדנוא םורַא סָאװ .ןזָאלרעביא "?סעכעלטמעז סעלַא, ןוא ,עלופטרעוו סָאד זיולב
 ןוא רעדירב ,רעטסעװש ,ןרעטלע עניימ טימ זיא סָאװ .טשינ רימ ןסייוו ךיז טוט

 רעוו ךָאנ זיא יצ ?ָאטעג ןופ רעטרע ערעדנַא ןיא ןעניווו סָאװ תוחּפשמ ערעייז

 רעד ןופ ךיא קרעמַאב טנעמַאדנופ ןיא לכעל ןיילק ַא ךרוד ?ןבעל םייב ייז ןופ

 "עק יװ עירעמראדנאשז ןיא ןטעברַא סָאװ ,סעטרעױּפ עקידלטעטש יװ סנטייוו

 ענעדיישרַאפ טימ קעּפ עסיורג סױרַא ןגָארט ןוא ָאטעג ןיא םורַא ןריצַאּפש ,סניכ

 .רָאי ַא יו סיוא ךיז טזייו טונימ עדעי .טכירק טייצ יד .ןכַאז

 -רַאפ טוג-טשינ עכעלטע ןענופעג יײצילָאּפ יד טָאה קידנרעטשינ ןוא קידנכוז

 -עג ןגָארטרעד זדנוא וצ ךיז ןבָאה גָאטײב 4 רעגייז ַא .סענָארכס עטרקיסַאמ

 ןופ זיוה סאד) ףיוה סעטסוּפַאק ןופ גנוטכיר רעד ןופ ןטנַאיצילָאּפ 2 ןופ ןעיירש

 ."רעבירג יד וצ ןרָאפ ןלעװ רימ ,םוק, (8
 יז ןעמ טָאה טָא ,רעגייז ןטוג ַא ןעמוקַאב ,ןעװעג ןטרָאד ןיוש ןיב ךיא, (9

 | "!ערעלָאכ ,ןפרָאװעגנָא טרָאד
 ."ןעמעננָא ךיז רימ ןלעװ טציא -- םיצפח עטוג ןעמוקַאב ךיוא בָאה ךיא,, 0
 ,"סיורַא ךירק ,ףרוווסיוא ,גייווש/ (1
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 טשינ ַא ,סױרַא ךירק) "ודוב טַאילערטס ָאט ַא !יַאזעליוו,, :(שטיװָאטַאלּפ עיניּפ

 ,ןָארכס ןופ לריט סָאד ןענופעג ייז ןבָאה זיוה םעד ןיא קידנכוז .(ןסיש ךיא לע

 ,טלָאװעג טשינ ןבָאה עכעלקילגמוא יד .ןײגסױרַא ןסייהעג ןוא סע טנפעעגפיוא

 -סױרַא ןעמעלַא טָאה עכלעוו ,עירעמרַאדנַאשז ןעמוקעגנָא זיא ןעיירשעג יד ףיוא

 -יא ייז ןוא ךיז ייב טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא טכוזעגכרודַא ,ןָארכס ןופ טריפעג

 גָאט ןופ ךשמב .ןײגסױרַא טשינ ןלָאז ייז זַא קידנגָאזנָא בוטש ןיא טזָאלעגרעב

 ךיז טוט סע סָאװ טשינ רימ ןסייוו ללכב .ָאטעג ןיא ןסָאש ענלצנייא רימ ןרעה

 ןיוש זיא ?טרעהעגפיוא יז טָאה רעדָא עיצקַא יד ךָאנ טרעיוד יצ ,זדנוא םורַא

 ?טמױרעגּפָא ָאטעג רעד

 ךרוד .שידִיי ןיא ךערּפשעג ַא ָאטעג ןופ זדנוא וצ ךיז טגָארטרעד טכַאנרַאפ

 רעקילַאק רעד עקטָאמ ךרודַא טפיול סע יװ ךיא עז טנעמאדנופ ןופ ךָאל רעד

 ןצעמע וצ טדער רע יװ רעה ךיא ןוא (לגנַיי ַא סרעדיינש םעד השמ-רעזייל)

 -עגפיוא ךיז רע טָאה סיוועג ?ןדִיי ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ

 רעד ןופ ךשמ ןיא .טנװָא רעד ןָא טמוק סע .ָאטעג ןרעסיוא ןדַיי יד ייב ןטלַאה

 -עז רימ .טירט עקיטכעדרַאפ ןָארכס רעזדנוא רעביא רימ ןרעה טכַאנ רעצנַאג

 ידכ ,זיוה ןדעי ןיא ךַאװ ַא ןזָאלעג ייז ןבָאה טכַאנ רעד ףיוא זַא רעכיז ןעוועג ןענ

 ,רעסַאװ לסיב א ךָאנ סענָארכס יד ןופ ןיײגסױרַא ןלעװ עכלעוו ןדִיי יד ןּפַאכ וצ

 -ַארטנָאק ןוא םורַא ךיז ןקוק רימ .ליטש ןביילב רימ .טיורב לקיטש ַא ךָאנ רעדָא

 טזייו סע .ַאטשינ ןיוש רע זיא סיוועג .יקציוװַאר דוד זדנוא טלעפ סע .ךיז ןריל

 -פיוא ךיז טָאה רע .ןָארכס ןיא ןייגניירא טלָאװעג טשינ טָאה דוד זַא סױרַא ךיז

 רעכעל עלַא ןיא קידנכוז ,ײצילָאּפ יד .םילכ יד רעטנוא רעלכייּפש ןיא ןטלאהעג

 םיא טָאה ,ןטייוצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ ןכאז ענעדיישרַאפ קידנפראוורעביא ןוא

 ױזַא ןוא ץלָאה רעקיטש טימ ןוא םילכ ענעדיישרַאפ טימ ןפרָאװראפ רעמ ךָאנ

 ןייז טימ ןוא בוטש ןיא ןיירַא רע זיא טכַאנ ייב .טעװעטַארעג ךיז רע טָאה םורַא

 .ןקָארשעגרעביא זדנוא רע טָאה ןײגנײרַא

 ,סענָארכס עטשרעבייא יד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז ריבורּפ ךיא .ירפ קיטנָאמ

 ןענעז עלַא .טשינרָאג ךיוא ןסייוו ייז .סרעיונעג סעּפע ןסייוו רעדָא ייז ןעעז רשפא

 וצ רעדיוו ךיז ןגָארטרעד 10 רעגייז ַא .טקעדטנַא טשינ ייז טָאה ןעמ .ץנַאג ייז

 טדער ןעמ ,ָאי .ןרעה וצ ןָא ךיז גנערטש ךיא .טייוו ןופ רעטרעוו עשידַיי זדנוא

 ןופ רע ךָאנ טבעל סע ןֹוא עיצקַא רעד ךָאנ ןיוש זיא ןעז וצ זיא'ס יוװ .שידִיי

 טשינ ןענעק רימ !גונעג, :בייה ַא ןַאטנָאּפס ךיז טיג רתסא .גָאטיײב סנייא .זדנוא

 "ווָארכס ןופ סױרַא .רעמ

 10 זיב 5 ןופ טרעיודעג טָאה הטיחש יד .טקידיײלעגסיױא זיא ָאטעג רעד

 ,.ב"שת בא םחנמ 'אי ומחנ תבש ירפ רעד ןיא

 ןוא יײצילָאּפ טימ סָאטױא 6 םינָאלס ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז קעווצ םעד וצ

 עירעמרַאדנַאשז רעשטייד רענעטיב רעד טימ ןעמַאזוצ .ןשטייד טימ ָאטיוא ןייא

 רעייז טיול ."עיסימ עקילייה, יד טריפעגכרודַא ייז ןבָאה ײצילָאּפ רעשיסורסייוו ןוא

 ןוא יײצילָאּפ יד ןבָאה ירפ 6 .ןַייד 840 ןעטיב ןיא טעטכינרַאפ ייז ןבָאה גנודלעמ

 עלַא ןיא טכוזעג ָאטעג ןיא ןוא ,לטעטש ןיא ןסירעגניירַא ךיז עירעמרַאדנַאשז

 יד ןבירטעגסױרַא ּפעלק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןוא ,סמעדיוב ,סרעלעק ,רעכעל
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 עטיירגעגוצ ןיוש ןטכענ ןופ יד וצ טריפעגּפָא ןוא סָאטיױא ןיא ייז טקַאּפרַאפ ,ןדָיי

 עילָאּפַאז רעפרעד יד ןשיוװצ -- טיירב יד 7 ןוא גנעל יד רעטעמ 40 -- רעבירג

 טעקַאנ ןוטסיוא ךיז עכעלקילגמוא יד ןסייהעג ייז ןבָאה בורג רעד ייב .עינדור ןוא

 עסיורג ַא .טיוט םוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג ןענעז ליפ .בורג ןיא ןײגנײרַא ןוא

 םירוסי ערעווש ךָאנ ןוא --- ,טכייל רעדָא --- ןרָאװעג טעדנוװװרַאפ רעווש זיא לָאצ

 יז ףיוא ןענעז סָאװ סרעּפרעק יד ןופ טיוט ףיוא ןרָאװעג טקירדרעד ייז ןענעז

 "יד רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז םישובלמ ערעסעב יד .ןלַאפעגפױרַא

 ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעצ זיא עקירעביא סָאד .יײצילָאּפ ןוא עירעמרַאדנַאשז רעשט

 ױזַא יד ןעוועג ןענעז תונברק עטשרע יד .רעפרעד עקידתונכש יד ןופ םייוג יד

 -עגפיונוצ טָאה יײצילָאּפ יד .ָאטעג ןרעסיוא ןופ ןדַיי עטריגעליוירּפ ענעפורעג

 ןיא טקישעגּפָא יז עטשרע יד ןוא ָאטעג ןרעסיוא ןופ עלַא יד רעדנוזַאב ןעמונ

 .בורג

 .הטיחש רעד ןופ ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה ,רָאי 10 ןופ לגנִיי ַא ,ןיוועל ילתפנ

 ןפָארטעג טשינ םענייק טָאה רע .שינעטלעהַאב ןייז ןופ סױרַא רע זיא גָאט ייב

 -ָאנ ןטימ טסירק רעסיוועג ַא .עגושמ יװ ןפָאלעגמורַא זיא רע .עילימַאפ ןייז ןופ

 ,זיוה ןשידִיי ַא ןיא רעביאנגעק טניווװעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָאלסַאמ שַאכימ ןעמ

 ךיז טיירד ָאד, :קידנגָאז ןילתפנ ףיוא ןזיוועגנָא ייז ,ײצילָאּפ ןפורעג לענש טָאה

 -רַאפ טשינ ָאד לָאז רערעייז לצרָאװ ַא זַא ,קעװַא םיא טעגרה ,ַאנידישז ַא םורַא

 לסָאי השמ ןבעגסױרַא .סָאד יו -- ןלַאפ עכלעזַא ךָאנ ןעוועג ןענעז סע ."ןביילב

 ןגָאזסיוא סָאד ןוא ,ןטרָאג ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןשטיוועלעדנעמ

 קחצי בקעי ןופ ןָארכס רעד ךיז טניפעג סע ּוװ יקסנישזרוס יוג ַא םענייא ךרוד

 וצ לסקַא ,טנַאה ייב טנַאה .ןדִיי ךס ַא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,ןיקטעבול

 זדנוא ידכ ןשטייד יד טימ סורסייוו רעשילַאיטסעב רעד טלעטשעג ךיז טָאה ,לסקַא

 .ןעגנערבוצמוא

 ןעמ טשוק ךיז ןפערט רימ ןעמעוװו טימ .רעכעל יד ןופ סױרַא ןכירק רימ

 טמוק ןַאד .ןבילברַאפ טשינ רענייק זיא'ס ?ןבילברַאפ זיא רע .טנייוו'מ ןוא ךיז

 םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז ןדִַיי ענעבילברַאפ עלַא :עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ לעפַאב ַא

 -טימ טשינ ןעמ לָאז ןכַאז םוש ןייק .שרדמה:תיב ןסיורג ןיא ןייגנײרַא ןוא ָאטעג

 ןיא ןשטנעמ עטיוט בלַאה ,עטרעטצניפרַאפ ןטייז עלַא ןופ ךיז ןביילק רימ .ןעמענ

 -- עקלוש סקַאמ ,רעבעוו ,ץרַאװש ,עכריה -- גָאט ןופ "ןדלעה, יד .שרדמה:-תיכ

 ךָאנ וצ זדנוא טיג ןעמ ."עגעלפּפ-בורג ,עסייש? :ןגָאז ןוא ןטכַארטַאב זדנוא ןעמוק

 .רעבירַא ןעייג רימ ןיהּוװ ,רעזייה רָאּפ ַא

 סיוא ךיז ןלעטש שרדמה:תיב םייב .גנולמַאזרַאפ-לָארטנָאק ַא --- ירפ סנגרָאמוצ

 ןַאמ 240 ןבילבעג ןענעז רימ .ןדַיי רענעטיב עכעלקילגמוא ענעבילברַאפ עלַא

 -ַאב רעדניק יד ןוא רעדנוזַאב ןעיורפ יד ,רעדנוזַאב רענעמ יד סיוא ןלעטש ייז

 ןרעש ,דרעב עסייוו ערעייז רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ,עטלַא ערעזדנוא .רעדנוז

 ןענעז סע) ךעלכיט טימ ייז ןדניברַאפ ערעדנַא .רעגנַיי ןעזוצסיוא ידכ ּפָא ייז ךיז

 רעד ןוא (יקסניּפ) רעטקַאּפ רעד עבייל .(ןדִיי עטלַא לָאצ ערעסערג ַא ןבילברַאפ

 יד ּפָא ןצנַאגניא ךיז ןרעש ( יקציווָאכושז רעזייל םהרבַא) דימש רענַאירעטסַאּפ

 -ַאב לייט ןדעי טביירשרַאפ ,עיצקעלעס ַא ךרודַא טריפ עירעמרַאדנַאשז יד .דרעב
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 "ניק ןוא ןעיורפ ליפיוזַא ,טייל עטלַא ליפיוזַא ,עקַיעּפ-סטעברַא ליפיוזַא .רעדנוז

 ןייא ןבעל וצ ךָאנ ריא טָאה ךעלטמַא; :טגָאז עקלוש סקַאמ םרַאדנַאשז רעד .רעד

 ;טעברַא רעד וצ זדנוא ןקיש ןוא סעּפורג ןיא ןייא זדנוא ןלייט ייז ."טייצ טַאנָאמ

 ןקישּפָא ןוא ןרופ ףיוא ןכַאז ערעזדנוא ןדָאלפיױא ,רעזייה ערעזדנוא ןעמַארסיוא

 .עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא ייז

 -טרעג יד ףיוא .ןדִיי עטמותירַאפ 240 ןבילברַאפ רימ ןענעז 1.200 רעביא ןופ

 .עטנעָאנ ערעזדנוא ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ךיז ןרעגלַאװ ןטעזָאלק יד ןיא ןוא רענ

 ןופ טנַאװ רעד ייב רבק ַא סיוא טבָארג רעטָאפ ןיימ .ןעמַאזוצ ייז ןביילק רימ

 ןופ רעדניק ןוא יורפ יד ייז ןשיווצ ,ןָאזרעּפ 5 רבקמ זיא ןעמ ּוװ ,לביטש:-םידיסח

 ייב ָאד ןענעז םירבק עכעלטע .(ןוז סעשטיווָאקנימ עיַאש) שטיווָאקנימ לכימ

 ליפ ךיוא .ןדַיי 17 ןעמַאזצ ןגיל סע ּוװ ,ןטרָאג ןפיוא ןיקטעבול בקעי קחצי

 -פיונוצ טָאה עירעמרַאדנַאשז יד .רענטרעג יד ףיוא ָאד ןענעז םירבק ענלצנייא

 יד ןייז רבקמ טרָא ןפיוא ןלָאז ייז רעטרע עקימורַא יד ןופ םייוג יד ןבירטעג

 ,םיגורה

 ןלױפַאב טָאה עירעמרַאדנַאשז יד יו טרעהעג ךיא בָאה ןָארכס ןיא קידנציז

 ,סרעּפרעק עטיוט יד ןבָארגַאב ןוא לדיר ַא ןעמענ וצ ינדַאסדָאּפ עשירג יוג םעד

 עשזוא ָאשטש ,קַאט ךיא ַאי לַאּפָאקַאז, :ײצילָאּפ רעד עשירג טעדלעמ ךָאנרעד

 .(ןכירקסורַא טשינ ןיוש ןלעװ ייז זַא ,ױזַא ןבָארגַאב) "?טוזעליוו עינ

 םוטעמוא .ןסירעגפיוא ןענעז רעזייה ערעזדנוא ןופ רעטצנעפ ןוא ןריט יד

 עקירעגנוה יװ .ןטייז עלַא ןופ טּפעלש ןעמ .סטוג ןוא בָאה רעזדנוא ךיז טרעגלַאװ

 .טרעיולעג ןעמעלַא םעד ףיוא ןוא ןסורסייוו יד ןענַאטשעג ןענעז ףלעוו

8 + 
4 

 רעסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,(ןעטיב-קָאלב) ןעטיב ןופ רעטעמָאליק 6

 ַא טַאהעג טָאה קַאטרַאט ןרעביא טכיזפיוא יד .ןדִי טעברַאעג ןבָאה ,קַאטרַאט

 -רָאטש ןעמָאנ ןטימ לארשי אנוש רעטריניפַאר ַא ,ריציפָא רעשירעלטיה רעכיוה

 -רַא יד ןרילָארטנָאק ןוא ןיהַא ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רעכלעוו ,רעגניצ

 עירעמרַאדנַאשז-דלַאװ עשטייד ןטיהעג ןבָאה ,ןעטיב-קָאלב ןיא ,טרָא ןפיוא .טעב

 -עּפַאק עּפיל ןופ גנואימַאב רעד קנַאד ַא .ןעטיב ןופ יײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא

 "טעדנײרפַאב, ןעוועג זיא סָאװ ,שטיוװעצַאוװיא ןיא טַארנעדוי ןופ סעזערּפ ,יקסנַאל

 ןדִי רענעטיב זַא ןטצעל םייב ןלעוּפ וצ םיא ןעגנולעג זיא ,ןרעגניצרַאטש טימ

 ;ןעטיב ןופ ןדִיי 236 טעברַאעג טרָאד ןבָאה סע .קַאטרַאט ןיא ןטעברַא ןענעק ןלָאז

 ןבָאה ייז זַא ,עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ןענייש טימ טגרָאזרַאפ ןעוועג ןענעז ייז

 -עג ןבָאה ןדִיי 26 יד .ןעטיב-קָאלב זיב ןעטיב ןופ געוו ןפיוא ןייג וצ טכער סָאד .

 רַאפ .ןבעל ןטימ רעכיז ייז ןענעז קַאטרַאט ןיא טעברַא רעד קנַאד ַא זַא טביילג

 רענעטיב יד ןבָאה ןעטיב-קָאלב ןיא ץַאלּפ-סטעברַא םעד ףיוא ךיז ןעמוקַאבנײרַא

 ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעטעּפש טייצ ַא ןיא .טלעג ליפ ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןדִיי

 ןפרַאד וצ טשינ ידכ ,ןעטיב-קָאלב ןיא ןקיטכענ ןביילברַאפ וצ 26 יד ןופ ןדַיי 2

 תבש .(רעטעמָאליק 12 ןטייז עדייב ןיא) סופוצ געוו םעד גָאט ןדעי ןכַאמכרוד
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 טעברַא רעד וצ סױרַא ,ךעלטנייוועג יו ,ןדַיי 12 יד ןענעז ,ילוי ןט25 םעד ,ירפ

 יד קידנפערט טשינ .לטעטש ןיא ךיז טוט סע סָאװ גנונַא ןייק קידנבָאה טשינ

 -נָא ךיילג ךיז ייז ןבָאה ,לטעטש ןופ ןעמוקנָא טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא

 -רַאפ ןַאד ןבָאה ןדִיי 12 יד .סיינ סעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא ןעטיב ןיא זַא ןסיוטשעג

 ךיז טימ סעּפע קידנליװ ןקַארַאב יד ןיא קעװַא ןוא ץַאלּפ-סטעברַא םעד טזָאל

 ,קַאטרַאט ןבעל ךיז טניפעג סָאװ ןיײרַא דלַאװ ןיא ןזָאלוצקעװַא ךיז ידכ ןעמענטימ

 -רַאדנַאשז רעד ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רעבָא ייז ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןוא ןעמונרַאפ ןדִיי יד טָאה ןעמ .קָאלב ןיא ןטסָאּפ םענופ ןטנַאיצילָאּפ ןוא עירעמ

 -קילגמוא יד ןבָאה דלַאװ םוצ קידנעיײיגרעד .דלַאװ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןבירטעג

 ןוא ןשטייד יד .גנולגנירמורַא רעד ןופ ךיז קידנסײרסױרַא ,ןפיול ןעמונעג עכעל

 עלַא ןוא ןטייז עלַא ןופ רעייפ ַא טנפעעג ייז ףיוא ןבָאה ײצילָאּפ עשיסורסייוו יד

 םעד ךָאנ .קָאלב ןופ טייו טשינ ,לדלעוו ןיא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה ןדִיי 2

 ,סענעשעק ערעייז טקוקעגכרוד טוג ,עטיוט יד וצ ןעגנַאגעגוצ רעדרעמ יד ןענעז

 רַאפ סרעּפרעק יד קידנזָאלרעביא ,קעװַא ןענעז ןוא ,ךעלרעגייז ,טלעג ןעמונעגסױרַא

 .םירזח עדליוו ןוא ףלעוו

 ןופ ,הטיחש עטשרע רעד ךָאנ ,ןעטיב ןיא טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה םעד ןגעוו

 ערעייז טימ טמירַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילַאּפ עשיסורסייוו ןוא םירעױּפ

 ,ןטַאט עשידלעה

 שי

 ןעטיב ןיא ןענעז ,1942 ילוי ןט25 םעד ,ומחנ תבש הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ

 ןיא ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה סע .ןדִיי 260 ַא ייב ןבילברַאפ

 ןיהּווװ ,רעכעל ענעדישרַאפ ןיא ןוא ןשינעטלעהַאב עשידרערעטנוא עטקעדטנַא-טשינ

 םענעי ןכיירגרעד וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה טנַאה עשירעדרעמ יד

 עטמותירַאפ ןוא ענעכַארבעצ ,עכעלקילגמוא 260 ןבילברַאפ ןענעז רימ .תבש

 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .ענעמוקעגמוא יד ןעוועג אנקמ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ןדלָאמעג שוריפב טָאה עקלוש סקַאמ םרַאדנַאשז רעד זַא טרפב ,ןבעל וצ ןטכיזסיוא

 ןעוועג עלַא ןענעז רימ .ןבעל וצ ןבילברַאפ זדנוא זיא שדוח ןייא ךָאנ רָאנ זַא

 רעזייה יד ןיא ןוא שרדמה:תיב ןסיורג ןיא :סעדייבעג עקינייא ןיא טרירטנעצנָאק

 לדנעמ ,רענשזַארד קחצי ,לווייפ לרעב ,יקסנַאלובַא חנ ,םיובנייש בייל ףסוי ןופ

 לרעב) יקסמינָאלס לאומש ,(רעטָאפ סהיבצ) ןיקטעבול קחצי בקעי ,יקסוועלעשזוי

 בקעי) יקסווָאקדוי לשרעה ןוא (םעדייא סבצק םעד עקשטַא) םייהקַאז לכימ ,(סלדוי

 -ָאטס ,ןדימש --- טיילכַאפ יד .טעברַא רעד וצ סױרַא רימ ןעייג גָאט ןדעי .(סריאמ

 ,ןטַאטשרַאװ ענעגייא ערעייז ןיא רעדָא עירעמרַאדנַאשז רעד ייב ןטעברַא -- סרעיל

 ןכַאז יד ןוא לבעמ סָאד ןריפסיוֹרַא םייב טקיטפעשַאב ןענעז טײלכַאפ-טשינ יד

 ןרופ יד ףיוא ןָא סע ןדָאל רימ סטוג לפיוו .רעזייה עשידִיי עטמותירַאפ יד ןופ

 ליפיוזַא ןעמַארסױא טשינרָאג ןענעק רימ !עירעמרַאדנַאשז רעד וצ ןלעטש ןוא

 ןכַאז עילימַאפ ,ָאטעג ןיא רעזייה ענעזָאלרַאפ עלַא ןופ עטּפעלשעגפיונוצ ,ןכַאז

 ןוא רעדניק וצ ןרעטלע ןופ השוריב ןעגנַאגעגרעביא תורוד ןופ ןענעז עכלעוו

 סָאװרָאנ יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ ךיז ןרעגלַאװ סעגָאלדָאּפ יד ףיוא .רעדניק-סדניק
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 יד .ןעמָאבלַא ףיא ןטערט רימ .תוחּפשמ עצנַאג ןופ ךיוא ןוא ענעמוקעגמוא

 .ןכַאז יד ןיא רדסכ ןרעטשינ ,טעברַא רעד ייב זדנוא ןטיה עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז

 טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןענעק ייז .תורוחס עטרעגלַאװרַאפ ,טלעג ,גנוריצ ןכוז ייז

 ,טשרָאד-טולב רעייז טליטשעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז יו טקנוּפ ,ביור ןטימ ןקיטעזנָא

 רָאנ יו .רעדיוו ןכוז ןוא עירעמרַאדנַאשז ןיא ּפָא ייז ןקיש ,ןכַאז ליפ ןקַאּפרַאפ ייז

 -עצ רעדָא ייז ןסיירעצ ,ןכַאז ליפ רימ ןטכינרַאפ לייוו ַא ףיוא ּפָא ךיז ןקור ייז

 -רעביא יד ףיוא םִיױג עגיה ןָא ןלַאפ רעזייה יד ןזָאלרַאפ רימ ןעוו ןוא .ןכערב

 ,ךיז טגָאלש ןעמ ,טנעה יד ןופ סױרַא טסייר ןטייווצ ןופ רענייא ,ןכַאז ענעבילבעג

 ַארַאפ סָאװ טימ .טריפעגקעוַא ןרעו לבעמ טימ ןרופ עצנַאג .קעּפ טּפעלש ןעמ

 םרַאדנַאשז רעד טָאה ,ײרעּפַאכ ַאזַא ייב ,לָאמ ןייא !ייברעד ךיז ןערָאּפ ייז דיירפ

 ןענעז םיױג יד .רעױּפ ַא ןסָאשרעד ןוא רעװלָאװער םעד טּפעלשעגסױרַא עכריה

 יז זַא סיורג ױזַא ןעוועג ייז ייב זיא ביור ןכָאנ גנַארד רעד רעבָא ,ןפָאלעצ ךיז

 ןוא רדסכ ןכַאװ רימ .טשינ רימ ןפָאלש טכַאנ ייב .ןעמוקעגקירוצ ךיילג ןענעז

 רעד .טלגנירעגמורַא רעדיו טשינ ןרעװו רימ יצ רעטצנעפ יד ךרוד גנוטכַא ןביג

 -ניברַאפ רעזדנוא זיא סָאװ ,םולבלעג טציא זיא טַארנעדוי ןיא רעריפנָא-טּפיױה

 .עירעמרַאדנַאשז רעד טימ ןַאמ-סגנוד

4 

 רענַאזיטרַאּפ ןופ ןלַאפנָא עסיורג ןגעוו תועידי זדנוא וצ ןעייגרעד לייוורעד

 -ָאכָאמַאס, ןטסָאּפ ןפיוא רענַאזיטרַאּפ ןופ ףירגנָא ןַא ןגעוו ,טנגעג רעזדנוא ןיא

 עקינייא ,?סעצווָאכָאמַאס, יד טגָאיעצ ןבָאה ייז ּוװ ,שטיוװָאניװַאה ףרָאד ןיא "עוו

 ףיוא ףירגנָא ןַא ןגעוו ;טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעמונעג ערעדנַא ןוא ןסָאשרעד ייז ןופ

 "ורסייו םעד ןסָאשעצ ןוא ןבירטעצ ןבָאה סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד ווו ,עװעסָאק

 ץלַא ןרעו רימ ,לטעטש ןופ ןשטייד יד וליפַא טגָאירַאפ ןוא ןטסָאּפ-יײצילָאּפ ןשיס

 ןזומ ,ךָאנ ןעק ןעמ ןמז-לכ זַא ,ןײזטסּוװַאב ןטימ ןעגנורדעגכרודַא רעמ ןוא רעמ

 ןייטשוצוצ ידכ ,דלַאװ ןיא ןפיױלטנַא רעִירפ סָאװ ןוא ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ רימ

 ֹזַא ןפיײרגַאב רימ .רעדרעמ ערעזדנוא ןיא המקנ ןעמענ ןוא רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 .טשינ רימ ןבָאה געווסיוא ןרעדנַא ןייק

 ןופ סטוג ןוא בָאה עשידִיי סָאד ןריפסיורַא ןופ טעברַא יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ,לטעטש םייב טרַאה ,סעּפָאקַא ןבָארג םייב ןשטייד יד זדנוא ןקיטפעשַאב רעזייה יד

 ַא ןופ לטעטש סָאד ןטיה ןוא טכַאנ ייב טרָאד ןגיל עירעמרַאדנַאשז ןוא ײצילָאּפ

 רימ ּוװ ,ײרעברַאג רעד ןבעל) ָאטעג ןופ טייוו טשינ ךיוא .לַאפנָא ןשינַאזיטרַאּפ

 ןבייה רימ .רעטרע עקינייא ןיא ןטסָאּפ ַא טכַאנ ייב טגיל ,(טרירטנעצנָאק ןענעז

 רערעווש ַא רעייז זיא'ס .רענַאזיטרַאּפ יד טימ ךיז ןדניברַאפ וצ געוו ַא ןכוז וצ ןָא

 ןענעז ?סערָאנ עשטליוו, ןופ טנגעג רעד ןיא זַא ךיז רימ ןסיוורעד לייוורעד .ןינע

 ,דלַאװ ןיא ןדִיי ָאד ןיוש

 געט עקינייא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,רענעטיב עטשרע יד

 ,יקצעמָארטסָא לאומש :ןעוועג ןענעז ,הטיחש רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיוא ןכָאנ

 ריאמ ,שטיווָאקנימ רעזייל ,הפי ריאמ ,עילימַאפ ןייז טימ יקסמינָאלס לאומש



 ןעטיב סקנּפ 240

 -ױּפ רעשטערַאז רעסיוועג ַא ,(12) עקינייא ךָאנ ןוא יקסנַאשזָאר עקשָאי ,שטיווָאקנימ

 ןעמוקוצנָא ױזַא יוו רעזייווגעוו ַא ךיוא רעבעג-עיצַאמרָאפניא ץוח זיא יקסלַאסַאמ רע

 טָאה ןעמ רעבָא ןפערט םיא טימ ךיז ליוו רענייא רעדעי .רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 געט עטשרע יד ןיא ,הטיחש רעד ךָאנ ךָאװ ַא ,(12) יורטוצ ןסיורג ןייק םיא וצ טשינ

 .ענעבילבעגרעביא יד ןופ ענלצנייא טכַאנ ייב סױרַא ךיז ןענעבנג ,טסוגיוא ןופ

 -עשעטליווא יד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןכייט ןוא גרעב ,רעדלעפ ךרוד ןענַאּפש ייז

 -נפיול זיא דַיי ןייא טשינ .רעכעלרעפעג ַא ןעוועג זיא געוו רעד .רעדלעוו "רערָאנ

 .ןעמרַאדנַאשז עשטייד ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד קיד

 ןפיױלטנַא ןופ רענגעק ןענעז ןדִיי עקיצנייא .לגנַארעג ַא ןָא ךיז טבייה ָאטעג ןיא

 ןטימ זַא ןהנעט ייז .ןייג טשינ לָאז ןעמ זַא ןייז עיּפשמ ןליוװ ייז ןוא דלַאװ ןיא

 ענעבילברַאפ יד ןופ עיצַאדיװקיל ערעלענש ַא ןייז םרוג ןעמ טעװ ןפילטנַא

 תונכה עלַא ןכַאמ םייהעג ןיא זומ ןעמ ןוא לגנַארעג רערעווש ַא זיא'ס .ָאטעג ןיא

 רעד .דלַאוװ ןיא ןייג ןופ רענגעק עטלייצעג יד רַאפ ךיז טיה ןעמ .ןפיולטנַא םוצ

 -לעפַאב רעכעלטסירק רעד ייב .העש וצ העש ןופ רעגרע טרעוװ ָאטעג ןיא בצמ

 -גריטסיזקע טשינ יװ טנכעררַאפ ןיוש רימ ןענעז רעבָאהטכַאמ יד ייב ןוא גנורעק

 קידנעטשלופ זדנוא לָאז ןעמ זַא געט עטלייצעג ןופ עגַארפ ַא זיולב זיא'ס .עקיד

 ,ןפערט טשינ זדנוא טימ רעמ ךיז ןליוװ ,ןסורסייוו יד ,םינכש ערעזדנוא ,ןרידיווקיל

 ךיוא ןוא ענעמוקעגמוא יד ןופ ןגעמרַאפ סָאד ןּפעלש ןייא ןיא ץלַא ןטלַאה ייז

 ,ןגעמרַאפ רעזדנוא

 ערעייז ןופ לייט ַא ןבעגעגרעביא ןדִיי ליפ ןבָאה דלַאװ ןיא ןײגקעװַא ןרַאפ
 ןכַאז יד ייז ןלָאז הבנגב זַא טדערעגּפָא יז טימ ןוא םירעיוּפ עטנַאקַאב וצ ןכַאז
 טפלעה ַא ןגירק ייז ןלעװ רַאפרעד ןוא ,דלַאװ ןיא רעטרע עסיוועג וצ ןריפוצ
 יד ןבָאה רעטרע עטדערעגּפָא יד ףיוא ןכַאז יד ןריפ וצ טָאטשנָא ,ןכַאז יד ןופ
 ..םייהַא ךיז וצ םיצפח יד טריפרַאפ םינכש "עקיצרעהטוג,

 ןיא קירוצ טעברַא רעד ןופ קידנעמוק ,טסוגױא ןט13 םעד ,קיטשרענָאד

 וצ דלַאו ןיא ןפָאלטנַא טשינ דיי ןייא ןיק זיא הטיחש רעטשרע רעד זיב (2
 .רענַאזיטרַאּפ יד

 עמָאב ןגנוי םעד בורג ןופ ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא הטיחש רעד ןופ גָאט ןיא
 .דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ,טכַאנרַאפ ,גָאט ןבלעזמעד זיא רעכלעוו ,יקסווָאקטיד

 -סױרַא ןדיי שימ ָאטיוא ןטקַאּפעג-לופ ַא ןופ זיא בורג רעד וצ ןדיי יד ןריפ ןתעב
 רעטנוא .רעבירג יד ייב טנעָאנ ןעוועג ןיוש זיא ןעמ ןעוו ,יקסמינָאלס לארשי ןעגנורּפשעג
 ןענופעג ןוא עינדור לפרעד םייב סעטסוק יד וצ ןפָאלרעד רע ןזיא ליוק ןופ לגָאה ַא
 ןיא טּפעלשרעד ךיז ייז ןבָאה ןעמַאזוצ .ןיקסוװָאקטיד עמָאב ןטעדנוװרַאפ ַא ןגיל טרָאד
 .עדַאנַאק ןיא טציא ךיז טניפעג יקסמינָאלס לארשי .ןײרַא דלַאװ

 רעד ןופ רעדילגטימ ךָאנ ןוא רעטומ ןייז טימ יקסלאסאמ ןַאוװיִא רעיוּפ רעד (3
 יד ךרוד ןרָאװעג טקינײּפרַאֿפ ךָאנרעד טייצ עצרוק ַא ןענעז (ןַאמ 8 ךרעב) החּפשמ
 ,ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא ןשטייד

 ,דלַאו ןיא ןפיולטנַא םייב ןענעז (טסוגיוא ןט15 רעדָא ןט14 םעד רימ טכוד) תבש
 א ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד (סעקליהָאמ עניונג) תורבקה תיב ןכעלטסירק םוצ געוו ןפיוא
 זיא יקציווַאס עטָאמ) ןוז רעקירעי-12 ןייז ןוא יקציוװַאס עיטָאמ טנַאיצילָאּפ ןשיסורסייוו
 .ןגיובנעלענעצַאק ןרהא ןופ רעטכָאט ַא ןוא (ןוז סרעקעב םעד לדנעמ

 ןייז טימ שטיוועלעדנעמ לציא דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא זיא (קיטיירפ) םעד רַאפ גָאט ַא
 ,ןפוא ןשיטַאמַארד רעייז ַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןפיולטנַא רעייז .ןוז ןוא יורפ

 .קינזער קחצי השמ ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיוא זיא סעטסוק יד ןיא עשטערַאז ייב
 .א .ד
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 -נַאשז רעד ייב ןטעברַא סָאװ ,טיילכַאפ יד ןופ לייט ַא יו ןעזעג רימ ןבָאה ,ָאטעג

 קידנרָאפרעבירַא ,ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ ןוא ןרופ ףיוא ןכַאז ערעייז ןקַאּפ עירעמרַאד

 -רעד רימ .יקסווָאקדוי השמ ןוא יקציװַאכושז קילעז ןופ זיוה ןיא ,טָאטש-יינ ףיוא

 ריא ןיא ןזָאלרעביא טיילכַאפ עטוג יד קידנליוװ ,עירעמרַאדנַאשז יד זַא ךיז ןסיוו

 זַא ייז טרעכיזרַאפ ןוא תוכלמ-ילעב 56 עלַא ןיהַא טריפעגרעבירַא טָאה ,תושר

 -כיילג ןייז ןוא סעטַאל עלעג ןייק ןגָארט ןפרַאד טשינ ,ןבעל ןביילב ןיוש ןלעוו ייז

 ָאטעג ןיא טָאה טיילכַאפ יד ןופ ןײגרעבירַא סָאד ...ןטסירק יד טימ טקיטכערַאב

 ןוא סעּפע ייז ןסייוו סיוועג זַא טכַארטעג ןבָאה רימ .קורדנייא ןרעווש ַא טכַאמעג

 זדנוא ןשיווצ גנומיטש עשינַאּפ יד .ָאטעג םעד לענש ױזַא ייז ןזָאלרַאפ רעבירעד

 דָארג .ןירַא געוו ןיא ךיז ןטיירג ןוא ךעלקעּפ ךיז ןקַאּפ עלַא טעמכ .רדסכ טסקַאװ

 -רָאדנַאשז יד .טנַאילּפ ןופ טנגעג ןיא רענַאזיטרַאּפ ךיז ןזייווַאב טכַאנרַאפ םענעי

 ,גנומיטש עשיטָאַאכ ַא ןַאד זיא ייז ייב ךיוא .טרימרַאלַא ןרעוו יײצילָאּפ ןוא עירעמ

 ;סנטסָאּפ עשיאייצילָאּפ יד רדסכ ןסקַאװ לטעטש םעד םורַא זַא רעביא ךיז טיג ןעמ

 יד רעבָא זיא סע .זירק םעד ןופ ךיז ןסיײרוצסױרַא ךעלרעפעג רעייז זיא סע

 ערעזדנוא ןופ טּפעשרעד שממ ןענעז רימ שטָאכ ןוא .ןייגוצקעװַא טייצ עטסכעה

 חוכ רעטסּוװַאבמוא ןַא זדנוא ןיא ךָאנ טעברַא ,ןעגנובעלרעביא עכעלשטנעמרעביא

 ךָאנ טָאה טנװָא ןקידקיטשרענָאד םענעי .ךיז ןעװעטַאר וצ זדנוא טביירט סָאװ

 לטעטש ןיא .םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא ןצנַאגניא זדנוא טָאה סָאװ טריסַאּפ סעּפע

 ייווצ טימ רעטָאפ ַא -- רעַאסעד ןעמָאנ ןטימ החּפשמ-םיטילּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה

 רעד רַאפ טעברַאעג רדסכ ןוא סרעכַאמלטיה ןעוועג ןענייז ייז .רעטכעט ןוא ןיז

 יד .ןעמונעגסיוא סרעדרעמ יד ייב ייז ןבָאה טעברַא רעייז טימ .עירעמרַאדנַאשז

 עינָאכ ןופ לזייה ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא החּפשמ-רעטעברַא

 טרָאד טניווועג ןבָאה ייז .רערדיס היח עשעּפ ןבעל ,טָאטש-יינ ףיוא (וועל) סעקסינ

 טזיורבעג ןבָאה רעדניק ריפ ענייז ןוא רעכַאמלטיה רעד .טרעדנוזעגּפָא ןצנַאגניא

 רעוועג ןעמוקַאב וצ טכוזעג רענייא רעדעי טָאה געט ענעי ןיא .ןליפעג-המקנ טימ

 ןײרַא דלַאװ ןיא ןעמוק וצ טשינ ידכ (םירישכמ ערעדנַא יצ רעוװלָאװער ,סקיב ַא)

 רעדנעס רעגָאװש ןיימ טעברַאעג טָאה'ס ּוװ ,ןעטיב-קָאלב ןיא .טנעה עקידייל טימ

 רערטיכ ַא ןעשטורטס ןעמָאנ ןטימ רעױּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה ,שטיוװָאניבַאר

 רעדנעס .סקיב ַא ןפיוקרַאפ וצ ןרעדנעס טגיילעגרָאפ טָאה רעיױּפ רעד .סורסייוו

 רעד ןיא קיטשרענָאד .לבור 1,200 ןופ זיירּפ ןרַאפ ןעמוקעגכרוד םיא טימ זיא

 םעניא סקיב יד ןעלגומשניירַא טפרַאדַאב ןעשטורטס טָאה ,טסוגױא ןט18 םעד ,ירפ

 רעױּפ רעד .(טעברַאעג טשינ ןעטיב-קָאלב ןיא טלָאמעד ןיוש טָאה רעדנעס) ָאטעג

 "טָא ךיז רימ ןסיוורעד טכַאנרַאפ טשרע .ןעמוקעג טשינ ירפ רעד ןיא רעבָא זיא

 טָאה עכלעוו רעַאסעד עילימַאפ רעד טפיוקרַאפ סקיב יד טָאה ןעשטורטס :סָאװ

 רעד יו םעד ךָאנ .סקיב יד ןעמוקַאב ןכָאנ דלַאװ ןיא ןייגוצרעבירַא ןבילקעג ךיז

 טרסמרַאפ ייז רע טָאה סקיב יד ןבעגעגרעביא עילימַאפ רעשידִיי רעד טָאה רעױּפ

 -ַאסעד יד ייב עיזיווער ַא טריפעגכרוד ךיילג טָאה סָאװ ,עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא

 בוטש ןופ ןדִיי יד טריפעגסיורַא סרעדרעמ יד ןבָאה סקיב יד ןעניפעג ןכָאנ .סרע

 ןעזעגוצ דָארג טָאה ענעצס-דרָאמ יד .ןסָאשרעד ייז טרָא ןפיוא ןוא ןטרָאג ןיא

 טייו טשינ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,(רעטכָאט סרעצילערַאק רשָא) לטיג עשַאב
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 -רַאפ ַא ןעמוקעגנָא זיא יז ןיהּוװ ,ענעשזָאק טלַא ןיא רעיױּפ ַא ייב ,טרָא םעד ןופ

 טסירק ןטנַאקַאב ַא ןריא וצ ןכַאז ןגָארטעגרעביא טָאה ןוא ,עטרעױּפ ַא יו עטדיילק

 -יטש-קינַאּפ יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה שינעעשעג ָא יד ,ענעשזָאק-טלַא ןיא

 .ךעלקעּפ 4 ןיא ןכַאז עקיטיינ יד קַאּפרַאפ ,לענש ךיז סילשַאב ךיא .ָאטעג ןיא גנומ

 רימ .ןפיולטנַא וצ ןעגנוטיירגוצ עטצעל יד רימ ןכַאמ עילימַאפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 יד ,רעדניק ייווצ ,יורפ ןיימ :ןָאזרעּפ 12 ,ןעמַאזוצ עלַא ןייגוצקעװַא ןסילשַאב

 רעבירַא רימ ןגָארט קיטכיזרָאפ .רעדניק טימ סנירעגעווש ןוא סרעגָאװש ,רעגיווש

 ,רעייש ןיא (ןוז סבצק םעד ריאמ בקעי) יקסווָאקדוי לשרעה וצ ךעלקעּפ ערעזדנוא

 ןייז טעװ סע ןענעכער רימ ןענַאװנופ ,לכייט ןופ טייווטשינ ךיז טניפעג סָאװ

 ןכיילש ןוא בוטש יד רימ ןזָאלרַאפ זייווקיצנייא .ןענעבנגוצסױרַא ךיז רעטכייל ליפ

 ןעמוקעג ןשטנעמ ךָאנ ןענעז זדנוא ףיוא ךיז קידנקוקרַאפ .רעייש ןיא ןיײרַא ךיז

 טרעוו רעייש ןיא .טכַאנ עקיטנייה ןפיולטנַא וצ הנווכ רעבלעז רעד טימ רעייש ןיא

 טרעוװ סע .ןָאזרעּפ טרעדנוה ַא ךרעב טרָאד ןענעז רימ .רעגנע ןוא רעגנע ץלַא

 ןסָאלשַאב טרעוו'ס .ןײגוצסױרַא ןביײהנַא ןיוש זומ ןעמ ןוא שיורעג לקיטש ַא וליפַא

 -דלעפ זיא עּפורג עטשרע יד .ןַאמ 12-10 וצ ,סעּפורג עניילק ןיא ןייג לָאז ןעמ זַא

 ןענעבנג ,רעייש ןופ סױרַא טייהרעליטש ןעייג סָאװ ,ןָאזרעּפ עקינייא טימ ןַאמ

 ןיא ןדנּוװשרַאפ ןרעוו ןוא לכייט םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןטָארד-לכעטש יד ךרודַא

 זיא'ס .טייצ לקיטש ץרוק ַא ּפָא ןטרַאװ רימ .טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד

 םעד סעטעקַאר רָאנ ןטכױלַאב טייצ וצ טייצ ןופ .טשינרָאג טרעה ןעמ .ליטש

 רעד ןיא ןייג וצ טשינ טגַאװ רענייק .רעגייז ַא ףלע םורַא ןיוש זיא סע .למיה

 -סיוא ,סיורָאפ ייג ןוא ערעדנַא לײטרַאפ'כ ,לקעּפ ַא םענ ךיא .עּפורג רעטייווצ

 ןיימ ,ךיא :ןעיײג סע .ןרעדנַא ןכָאנ םענייא עילימַאפ רעזדנוא רעירפ קידנלעטש

 ןיימ רעדנעס ןעייג ךָאנרעד .רתסא יורפ ןיימ ןוא עילומ ןוז ןיימ ,ַאדיא רעטכָאט

 .בקעי ןוא עקּפיצ ,עקפסוי ,הקבר ,לחר רעגיווש ןיימ ,עילָארַאק ,עיַאמ ,רעגָאװש

 ַא ןיא ןירַא ןעייג ,טָארד-לכעטש םעד ןיא ךָאל רעד ךרוד ךרודַא ןכירק רימ

 טכַאמ ןזָארג עכיוה יד רעביא ןײגכרודַא סָאד .לכייט םייב טרַאה טגיל סָאװ ןטרָאג

 רעביא ,לכייט םוצ וצ ןעמוק רימ .ןשטנעמ ייר עצנַאג ַא טייג זדנוא ךָאנ ,שיורעג ַא

 קידנטלַאה ךרודַא רימ ןעייג ,רעקעלפ ייווצ ףיוא ןפרָאװעגרעביא ,עקדַאלק ַא

 ,לכייט ןיא ןיירַא ןלַאפ ערעדנַא ,ךרודַא טוג ןעייג עקינייא ,ןטייווצ םעד רענייא

 ףיוא ןביילב ,ןרעיוא יד ןָא ןציּפש רימ .שיורעג ַא רעדיו טרעוו סע סָאװ ןופ

 ,רעטצניפ רעייז זיא טכַאנ יד .רעטייוו ןייג ךיז רימ ןזָאל ןַאד ןוא ליטש טונימ ַא

 רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ,רעדלעפ רעביא רעטעמָאליק ַא ךרעב ןעייג רימ

 לופ ,ןדָאב ןקיּפמוז ַא ךרוד ןכירק רימ .קינשעילֶא םעד וצ ךָאנרעד ערַאשטש

 ,ױזַא ןכירק רימ זַא סיועג העש ַא יו רעמ ןיוש .רעבירג ןוא ךעלגרעב טימ

 רעוו ךרוד ןקוק רימ .ןעמַאזוצ עלַא ךיז ןביילק ןוא ּפֶא ךיז רימ ןלעטש ךָאנרעד

 םלענ זיא סָאװ ,שטיװָאניבַאר לחר רעגיווש יד זדנוא טלעפ'ס :זדנוא טימ זיא סע

 יד ,ןטרַאװ רימ .עיַאמ עקירָאי-6 יד ךיוא ןוא רעטצניפ רעד ןיא קידנעייג ןרָאװעג

 לָאמַא טימ .ָאטשינ זיא עיַאמ .עּפורג רעטייווצ ַא טימ ןָא ךָאנרעד טמוק רעגיווש

 ןעמוק סעטעקַאר יד .קיטכיל טרעוו זדנוא םורַא ןוא סעטעקַאר-טכיל ףיוא ןסיש

 רעכלעוו ,ןטסָאּפ-ײצילָאּפ ַא ןגעלעג זיא סע ּוװ ,ןימלע תיב ןופ גנוטכיר רעד ןופ
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 .זדנוא ןופ רעטעמָאליק ַא ןצנַאגניא זיא'ס .טייג ןעמ זַא טרעהרעד סיוועג טָאה

 עלַא ךיז ןגייל רימ .טייז רענעי ןופ יירעסיש ַא זדנוא ףיוא ךיז טנפע לָאמַא טימ

 ףיוא ךיז רימ ןבייה ןַאד .טליטשעגנייא טרעוו יירעסיש יד זיב דרע רעד ףיוא

 -כייל ךיז ןכַאמ ןוא ךעלקעּפ לייט ַא ּפָארַא ךיז ןופ ןפרַאװ רימ .רעטייוו ןעייג ןוא

 רעדלעפ יד ךרוד ןוא עװָאנַאמָאד ןייק ײסָאש םעד ךרוד ןדיינש רימ .ןייג סָאד רעט

 ןוא ערעטצניפ קרַאטש ַא זיא טכַאנ יד .גרעב יד וצ גנוטכיר רעד ןיא רימ ןעייג

 ןוא טרעטַאמרַאפ ןענעז רעדניק יד .,לדנגער ןיילק ַא ןפירט ןָא טבייה סע .עסייה

 ןוא עגַאל יד ןעייטשרַאפ ייז .קידלודעג ןוא ליטש ןעייג ייז רעבָא ,ןכָארבעצ

 יד ךיוא ןבָאה תורצ יד .ןשטנעמ עקידנַאטשרַאפ ןוא ענעסקַאװרעד יוװ ךיז ןטלַאה

 האובת רענעטינשעגּפָא ייב לסיב ַא ּפָא ךיז ןעור רימ .טעװעטרַאהרַאפ רעדניק

 ןָא ןיוש טבייה סע .עװָאנַאכָאק ףרָאד םוצ גנוטכיר רעד ןיא ,סיורָאפ ןעייג ןוא

 ןשטנעמ-החּפשמ עניימ ןופ רעמינּפ יד ףיוא קוק ַא ביג ךיא .גָאט רעד ןעָארג וצ

 ייז ןענעז טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ רימ טרעוו סע ןוא

 ןייג ןזומ רימ .קערש-טיוט סיוא ןקירד ןגיוא ערעייז ,ןרָאװעג טצרַאװשרַאפ עלַא

 .עיַאמ עניילק יד ץלַא טלעפ סע .רעביא רעדיוו ךיז ןרילָארטנָאק רימ .רעלענש

 ןיילק ַא טימ רעטכעט יירד סיקסלערַאגָאּפ סרענלימ םעד ךיוא ןעייג זדנוא טימ

 -ָאק ףרָאד סָאד ךיוא ןוא דלַאװ םעד סנטייו רעד ןופ ןיוש רימ ןעעז טָא .דניק

 ןבייה ןוא ןקרעמַאב טשינ זדנוא לָאז ןעמ געוו ןופ ּפָארַא ןעייג רימ .עווָאנַאכ

 ,דלַאװ םוצ םיוק ךיז ןגָאלשרעד רימ .סעטסוק יד ךרוד ןייג וצ ןָא

 טשרעהַאב סע ...ןטעוליס עקינייא רעמייב יד ןשיווצ רימ ןקרעמַאב לָאמ ַא טימ

 ןביילב רימ .ןטסָאּפ-ײצילָאּפ ַא זיא סָאד זַא רעכיז ןענעז רימ .ליורג ַא זדנוא

 -יב יירד ייז ןיא ןענעקרעד רימ ןוא ךיז ןרעטנענרעד ןטעוליס יד טשרע .ןייטש

 למהרבַא ןוא (סרעדייננש םעד השמ) שטיווָאקנימ השמ ןוא רעזייל :ןדַיי רענעט

 ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא קירוצ טייצ ַא טימ ןענעז סָאװ ,(ןוז סהרש היח) יקסווָאקטיד

 רימ .ךָאמ ןסַאנ ןפיוא ןעורּפָא ךיז ןגייל ןוא דלַאװ ןיא רעפיט ןיײרַא ןעייג רימ

 -ולַאק יד ןיא רעסַאו קידנעקנירט טשרָאד םעד ןליטש רימ .תוחוכ ןָא עלַא ןענעז

 .ןגער ןכָאנ ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ סעשז

 רעד ןיא עבירט-דלַאװ רעד טימ רימ ןעייג טייצ לקיטש ַא ךיז ןעורּפָא ןכָאנ

 רעזדנוא וצ .הכולמ-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא -- סערָאנ עשטלָאװ יד וצ גנוטכיר

 ןעניפעג רימ ןוא גָאט ייב רעגייז ַא 12 ןיוש זיא סע .ףוס ןייק טשינרָאג טמענ ןייג

 ןבָאה רימ זַא ךעלגעמ .טרָא ןטסּוװַאבמוא ןַא ןיא ןשינעפיט-דלַאװ יד ןיא ךיז

 רעפיט עבירט רעד ןופ ןיײגּפָארַא ןלָאז עלַא זַא ןסילשַאב רימ .טעשזדנַאלברַאפ

 -יפעג רימ ּוװ ןסיוורעד ךיז ןייג ןפרַאד ןרעדנעס טימ ךיא .ןטרַאװ ןוא דלַאװ ןיא

 ןגָארטרעד סנטייו רעד ןופ .,ןייג ןפרַאד רימ גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןוא ךיז ןענ

 -רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעמוק ןסָאש יד זַא ךעלגעמ .ןסָאש ןופ ןעגנַאלקּפָא זדנוא וצ ךיז

 טימ ךיא ןוא ,דלַאװ ןיא ןציז ןביילב עלַא ּוװ ןמיס ןסיוועג ַא ןכַאמ רימ .רעגָאל

 ,ןייג ךיז ןזָאל ןרעדנעס
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 עקינייא ,דלַאװ ןיא חטש רעטקַאהעגסיוא) עקנַאילָאּפ ַא זיא סערָאנ עשטלָאװ

 חטש רעד .(דלַאװ ןטכידעג טימ טלגנירעגמורַא ,סיירג יד רעטעמָאליק טַארדַאװק

 -עג טרילעצרַאּפ ,ןלױּפ ןופ טפַאשרעה רעד ייב ךָאנ ,קירוצ רָאי עקינייא טימ זיא

 רעזייה יד .ןסורסייוו ןוא ןקַאילָאּפ 600-500 ַא טצעזַאב ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ןרָאװ
 .םעטסיס'ןרָאטוכ םענעפורעג ױזַא ןטיול ,חטש ןצנַאג ןרעביא ןפרָאװעצ ןענעז
 טלײטעגּפָא זיוה ןוא טפַאשטריוװ עדעי זיא ,םעטסיס-ףרָאד םוצ ךוּפיהל זַא ,ה"ד
 זייורעטרע זיא "ענַאילָאּפ, עצנַאג יד .רעטייווצ רעד ןופ ענייא טייוו ,רעדנוזַאב

 .סױרַא טשינ ןעמ טעז ןכש ןופ זיוה סָאד זַא ױזַא ,דלַאװ רעקיטש טימ ןסקַאװַאב

 ָאד זיא דרע יד .רעזייה רעמ טרירטנעצנָאק ןענעז רעטרע עכעלטע ןיא זיולב

 ןפרָאװרַאפ ַא סָאד זיא ללכב .ךייר טבעלעג ָאד ןבָאה םירעיוּפ יד .עקיטכורפ ַא

 ."רעכעל עשיפלעוו, עקַאט ,לקניוו

 ַא ףױא סױרַא ןרעדנעס טימ רימ ןעמוק רעטעמָאליק עכעלטע ןייג ןכָאנ
 רעייש ןטנערבעגּפָא ןַא ייב .זיוה ַא סנטייוו רעד ןופ ןעעזרעד רימ ּוװ עקנַאילָאּפ
 ןיוש טנעקרעד רע .םיא וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .טשערד ןוא רעױּפ ַא טייטש
 ןפרַאד רימ ױזַא יו ןוא ךיז ןעניפעג רימ ּוװ ךָאנ ךיז ןגערפ רימ .ןענעז רימ רעוו
 -עשטליוו, יד ייב ןיוש ןענעז רימ זַא ךיז ןסיוורעד רימ .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןייג
 רענעטיב ןוא רעװעסָאק ןעמוקעגנָא ןיוש ןענעז רעהַא זַא ןוא ןרָאטוכ ?רערָאנ
 ןייג וצ טהצעעג ןוא ןדייר וצ זדנוא טימ ךס ַא טַאהעג ארומ טָאה רעױּפ רעד .ןדִיי
 -- "טַאירַאסימָאק יננעיָאװ; רעטרעװ יד ןופ גנוצריקרַאפ) ?טַאמָאקנעיאװ, ןיא
 רימ .ןייג וצ גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןזיוועג זדנוא טָאה רע .(טַאירַאסימָאק-סגירק
 וצ ןעמוק רימ .לּפָאטרַאק טבָארג ןעמ יוװ דלעפ ןפיוא ןעעזרעד ןוא רעטייוו ןעייג
 סָאד זַא סױרַא ךיז טזייו סע .שידִיי ףיוא זדנוא טסירגַאב ןעמ טשרע .רעטנענ
 ןוא טייצ ךָאװ ַא ָאד ָאד ןיוש ןענעז ייז זַא ןלייצרעד ייז .ןדִיי רעװעסָאק ןענעז
 -עליירפ לסיב ַא טרעװ זדנוא .רענעטיב ָאד ךיוא ןענעז "טַאמָאקנעיִאװ, ןיא זַא
 יעמענוצּפָא ןרָאפוצוצ ףיוא רעױּפ ןקיטרָא ןַא ייב רופ ַא ןעגניד ליוו ךיא .רעכ
 ,רעבָא ןקרעמַאב רימ .ןרָאפ טשינ ןליוו םירעױוּפ יד רָאנ ,דלַאװ ןופ ןשטנעמ יד
 -עג ךָאנ טלָאװ סע ךיילג ,טסייג רערעדנַא ןַא רָאג ָאד זיא םייוג עגיה יד ייב זַא
 ,?טַאמָאקנעיאװ, םוצ ןייג ךיז ןזָאל רימ ...טכַאמ עשיטעיווָאס יד טשרעה

 ןריט ןָא ,זױה טקידנערַאפ-טשינ סיורג ַא רימ ןעעזרעד סנטייוו רעד ןופ
 זיא זיוה םעד םורַא .ןקָאלב ןופ ,רעייש ַא טימ טױבעגנעמַאזוצ ,רעטצנעפ ןָא ןוא
 ןפיול רעטנענ וצ ןעמוק רימ ןעוו .ןרופ ןוא ןשטנעמ ןופ גנוגעװַאב עסיורג ַא
 ךָאנ ןוא רעדניק יד טימ עּפיל ןַאמ ריא ,עלייב רעטסעווש ןיימ ןגעקטנַא זדנוא
 ךיז טמעטָא ָאד -- זדנוא ייז ןגָאז --- ָאד ןיוש טנעז ריא סָאװ טוג .ןדִיי רענעטיב
 -לעוו ,רעױּפ ןטנַאקַאב ַא ןרעייז וצ עלַא ןעייג רימ .?ָאטעג ןיא ןטרָאד יו רעיירפ
 .דלַאװ ןופ ןשטנעמ ערעזדנוא ןעגנערב ןרָאפ רימ ןוא דרעפ סָאד טנַאּפש רעכ
 ןוא יורפ ןיימ ןענעז טייצנשיווצ ןיא .טכַאנרַאפ ןרָאװעג ןיוש זיא לייוורעד
 ןיא קעװַא ,ןרעדנעס טימ רימ ףיוא ןטרַאװרעד ךיז קידנענעק טשינ ,רעטכָאט
 ןעוועג םיכסמ טָאה סָאװ ,רעיױּפ ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה יז .ןכוז זדנוא דלַאװ
 ןבָאה געוו ןפיוא .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןשטנעמ-עילימַאפ ערעזדנוא ןריפוצקעװַא
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 רימ ןרָאפ ןעמַאזוצ עלַא .ןגעקטנַא ןרָאפעג זדנוא ןענעז ייז יװ ןּפָארטעג ייז רימ

 ."טַאמָאקנעיאװ, םוצ

 -גנע סיורג ןיא ,דרע רעד ףיוא טגיילעגסיוא ןגיל יורטש רעטליופעצ ףיוא

 יד ןופ ןבירטעג .עװעסָאק ןוא םינָאלס ,שטיװעצַאװיא ,ןעטיב ןופ ןדִיי ,טפַאש

 :ליצ ןבלעז םעד טימ רעהַא ןעמוקעג רעטרע עלַא ןופ ייז ןענעז ןליורג עבלעז

 ןענעז רעטעּפש .םיאנוש ערעזדנוא ןיא לסיב ַא ןעמענ המקנ שטָאכ טיוט ןרַאפ

 -ַארעּפָא; ףיוא עטקישעג ,רענַאזיטרַאּפ טימ ךעלרופ ןרָאפעגכרוד זדנוא ייברַאפ

 ןגָארטעג ךָאנ ןבָאה ייז ןופ לייט ַא ,טדיילקעג ןדיישרַאפ ןעוועג ןענעז ייז ."עיצ

 -עיױּפ עטושּפ יװ ןוטעגנָא ןעוועג זענעז ערעדנַא ,רעײמרַאטיױר ןופ םרָאפינוא םעד

 לסקַא ןרעביא ןגױצעגרעבירַא ןליוק טימ עטנעל ַא ,םערָא ןפיוא סקיכב ַא טימ ,םיר

 -נומ ןוא קידעבעל ןענעז ייז .לטרַאג ןפיוא ןעגנַאהעגפיוא ןטַאנַארג עכעלטע ןוא

 ַא ןײרַא זדנוא וצ טמוק רעטעּפש .רעטייוו ןרָאפ ןוא ןָא זדנוא ןקוק ייז ,רעט

 -קוא-שיסורסייו ןטשימעג ַא טדער רע .עדער ַא זדנוא רַאפ טלַאה ןוא ןַאזיטרַאּפ

 .םינּפ בלַאה ַא םיא טקעדרַאפ ענירּפושט עקידנעגנעהּפָארַא עסיורג ןייז .שינִיַאר

 -יַארקוא ןַא) לָאכַאכ עקשַאּפ ןעוועג זיא סָאד .סיפ זיב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאב זיא רע

 ןוא ,דלַאװ ןיא רָאי ייוצ עצנַאג יד טעמכ ןעוועג ןענעז רימ ןכלעוו טימ .(רענ

 ןיא עידעגַארט רעזדנוא ןיא דלושטימ ַא טַאהעג רע טָאה ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא

 ריא ביוא .דלַאװ ןיא רעהַא ןעמוקעג טנעז ריא;, :סָאװ-טָא זדנוא טגָאז רע .דלַאװ

 ןייק ָאטשינ זיא ןַאד -- ןעװעטַאר וצ ָאד ךיז ידכ רָאנ ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא טנעז

 ןגעק ןפמעק וצ קעווצ ןטימ ןעמוקעגרעהַא טנעז ריא ביוא רָאנ .ךייא רַאפ טרָא

 רַאפ טרָא סָאד ָאד זיא ןַאד -- טולב םענעסָאגרַאפ ןרַאפ ןעמענ המקנ ןוא אנוש

 טעװ סָאװ !רעוװעג ןבָאה טזומ ריא :ןעקנעדעג רעבָא ריא טפרַאד ךַאז ןייא .ךייא

 סָאד טזָאלרַאפ רעוװעג ןָא ריא טָאה סָאװרַאפ ןוא ?רעוװעג ןָא ןוטפיוא ָאד ריא |

 סָאװ ךרוד רעוועג ןעמוקַאב טזומ ריא .טשינרָאג ךייא רַאפ ןבָאה רימ ?לטעטש

 סע םירעױוּפ יד ןופ ןעמעוו ייב ךיז טסיוורעד .ןייז טשינ לָאז סע ןעלטימ ַארַאפ

 סע יו .ןעמוקַאבסױרַא םיא ןופ ןיוש סע ןלעװ רימ ןוא רעוועג טקעטשרַאפ זיא

 ?וןבָאה ריא טזומ רעוועג --- ןייז טשינ לָאז

 רעזדנוא עקַאט זיא'ס .ןדירפוצ ןעוועג דָארג השרד רעד ןופ רימ ןענעז ךעלטנגייא

 ףיוא טיירג ןענעז רימ זַא םיא ןרעפטנע רימ .המקנ ןוא ףמַאק :עבַאגפיוא עטלּפָאט

 סע .ןעמוקַאב וצ רעוװעג ידכ ךעלגעמ רָאנ סָאװ ץלַא ןוט ןלעוו רימ זַא ןוא ץלַא

 םוצ רענייא טסערּפעגוצ ,יורטש ןקיצומש ןפיוא ךיז ןגייל רימ .טכַאנ ןיוש זיא

 יא טשינ רימ ןפָאלש טייקדימ רעקידלַאװג רעזדנוא ףיוא טקוקעג טשינ .ןטייווצ

 עניילק יד טָא טימ שינעגעגַאב עטשרע רעזדנוא זיא סָאד .זייל זדנוא ןלַאּפַאב סע

 רעזדנוא ןופ רָאי ייווצ עצנַאג יד ןטילעג ליפ ױזַא ןבָאה רימ עכלעוו ןופ ןטיזַארַאּפ

 םוצ ןסיברַאפ םיאנוש עניילק יד טָא ןבָאה זדנוא ןופ םענייא טשינ ,דלַאװ ןיא ןייז

 ערעדנַא ןוא ןַאמזַאר עקלעמש ,רעלדנעהכייוו ןברָאטשעג ייז ןופ ןענעז סע .טיוט

 וליפַא ,םוטעמוא ןיירַא ןכירק ייז .זייל יד ןופ ןרָאװעג ןסערפעצ טושּפ ןענעז סָאװ

 ןדייל יד ןופ טשרעהַאב טרעוו קיכיסּפ עכעלשטנעמ עצנַאג יד --- טיוה רעד ןיא

 ןפיוא ןרירפ ,רעייפ ןפיוא ןענערב ייז ןגעלפ רימ .ןָא ןכַאמ ןשינעפעשַאב יד סָאװ

 .ןפלעה טשינרָאג טגעלפ סע -- טסָארפ
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 ןיוש ןענעז סָאװ ,ןדִַיי רענעטיב טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ןכוז רימ :סנגרָאמ וצ

 רעזדנוא וצ ןיײרַא דלַאװ ןיא ףיט ךיז רימ ןזָאל טכַאנרַאפ .דלַאװ ןיא געט עקינייא

 ערעזדנוא רימ ןפערט "טַאמָאקנעיָאװ, ןופ רעטעמָאליק יירד ַא ךרעב .םייחה רעיינ

 .עגיה יד ייב ןסקיב עקינייא ןעמוקַאב רעירפ געט עכעלטע טימ ןבָאה סָאװ הרבח

 ַא ןפיוק וצ ןזיװַאב וליפַא טָאה יקסמינָאלס לאומש .ערָאנ עשטלָאװ ןיא םירעיוּפ

 -עּפש ןעמ טָאה טָאימעלוּפ םעד .לוויטש רָאּפ ַא רַאפ (רעפרַאוװנלױק) טָאימעלוּפ

 ןפַאש וצ ןָא ןעמ טבייה ױזַא .ןסקיב 6 ףיוא רענַאזיטרַאּפ יד ייב ןטיבעגסיוא רעט

 .רעוועג זייווכעלסיב

 יי

 ,רעגַאל רעקװעיַאּפַאשט רענעפורעג ױזַא רעטעּפש רעד ,רעגַאל רעזדנוא

 "וצ ,רעגַאל טייז ןייא ןופ .רעמייב עטכידעג עכיוה ןשיווצ ,לגרעב ַא ףיוא טגיל

 ןופ .רעסַאװ רָאלק ַא טימ לכייט ךַאלפ ַא טסילפ ,ןּפמוז ןשיווצ ,לגרעב ןופ סנסופ

 זיא דלַאװ רעד .ענַאילָאּפ ַא טימ רעגַאל רעד ךיז טצענערג טייז רעטייווצ רעד

 -רַאװק יד .עבירט-דלַאװ רעד סיוא-גנעל ךיז ןעִיצ סָאװ ,ןלַאטרַאװק ןיא ןטינשעצ

 טקַארט רעד .טייז ַא רעטעמ 750 יצ 500 ןבָאה ןוא קימרָאפ-טַארדַאוװק ןענעז ןלַאט

 -רַאפ ןטשרע םעד .רעגַאל רעזדנוא ןופ רעטעמָאליק ַא ךרעב זיא עװעסַאק-ןעטיב

 .רעפרעד עטסטנעָאנ יד ןיא ןסקיב ענעגייא טימ סױרַא הרבח רעזדנוא טייג טכַאנ

 סרעמע ,לפָאטרַאק ,שיילפ ,טיורב טימ טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה ירפ סנגרָאמ וצ

 .ןכָאק ןָא ןבייה רימ .לפעל ןוא

 עּפורג ַא ךָאנ דלַאװ ןיא ןָא טמוק "טַאמָאקנעיָאװ, םעד ןזָאלרַאפ רימ רעדייא

 -רַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,עיַאמ עניילק עקירָאי-6 יד ךיוא ייז טימ ןוא ןדִיי רענעטיב

 ןיא ןײרַא זיא יז :טלייצרעד עיַאמ .ןעטיב ןופ קידנעײגסױרַא ,ןּפמוז יד ןיא ןריול

 עכעלטע ּפמוז םעד ןיא ןגעלעג זיא יז .ןכירקסורַא טנעקעג טשינ ןוא ּפמוז ַא

 ךָאנ זיא סע .ןשטנעמ ךרוד ןענעז ריא ייברַאפ .יירעסיש רעד רעביא זיב ,העש

 עריא טימ קידנכירק .ןייגוצכָאנ ייז ןסָאלשַאב טָאה יז .רעטצניפ קרַאטש ןעוועג

 -כָאנ סנטייוו רעד ןופ ןוא ּפמוז ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז יז טָאה ןטפערק עטצעל

 ףיוא ךיז ןטלַאהעג עיַאמ עניילק יד טָאה ױזַא .ןשטנעמ עּפורג רעד ךָאנ ןעגנַאגעג

 טשינ יז לָאז ןעמ ידכ ,טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמב ייז ןופ ץנַאטסיד רעסיוועג ַא

 טקרעמַאב עּפורג רעד ןופ ץעמע טָאה ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו .ןקרעמַאב

 ,עּפורג רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןמחר בר רעשטיוועצַאװיא רעד .דניק סָאד

 -עגנָא ייז ןענעז טציא .טנעקרעד םיא טָאה עיַאמ .טרעטנענרעד ריא וצ ךיז טָאה

 ,דניק עקירָאי-6 עקידנעטשרַאפ סָאד טָאה ,עליטש ַא ,עקַיור ַא .זדנוא וצ ןעמוק

 ןוא ןדייר טלָאװעג טשינרָאג ,טכַאנ רענעי ןיא טבעלעגרעביא ליפ ױזַא טָאה סָאװ

 ,ןשינעבעלרעביא עריא ןופ ןלייצרעד

 ןיא ףיט ךיז רימ ןזָאל טכַאנרַאפ ןוא געוו םעד זדנוא ןזייוו רענַאזיטרַאּפ

 .םייה רעיינ רעזדנוא וצ ,ןײרַא דלַאוװ

 רימ .ןבעל יינ ַא ןריפ ןָא ןבייה ןוא "םייה, רעיינ רעזדנוא ןיא ןענעז רימ

 ןלעטש רימ .ןבעל-דלַאװ םוצ ןוא רוטַאנ רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןזומ ןוא ןפרַאד
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 ןגער רעד ידכ ,ןגייוצ ןוא ערָאק-רעמייב ןופ רעכעד ןכַאמ ןוא ךעלדייב ףיוא

 רימ ןעייג טכַאנ עדעי .ךיק ענײמעגלַא ןַא ןייא ןענעדרָא רימ .ןעמוקוצ טשינ לָאז

 רעױּפ רעד .גרַאװנסע ,םילכ ,ןעלסעק ןעגנערב רימ .?סעיצַארעּפָא; ףיוא סױרַא

 קידנליפ ןוא טייקטרעטיברַאפ רעזדנוא קידנסיוװ ,ארומ זדנוא רַאפ טָאה ףרָאד ןיא

 קיליוויירפ ןטקודָארּפ זדנוא ןביג לייט ַא .זדנוא עגונב ןסיוועג ןיירמוא ןייז

 שידַיי טעװעבַארעגנָא ליפ ייז ייב ןעניפעג רימ .ןילַא רימ ןעמענ ערעדנַא ייב ןוא

 ףיוא ןצונרַאפ ייז סָאװ ,שדוק-ירפס וליפַא ,לבעמ ,שעוו ,רעדיילק :סטוג ןוא בָאה

 ,ריּפַאּפ

 ןעמוק העש עדעי ,גָאט ןדעי .ןדִיי םָארטש רעסיורג ַא טייג ןיירַא דלַאװ ןיא

 ,שטיװעצַאוװיא ,םינָאלס ןופ טּפױהרעביא ,טנגעגמוא רעד ןופ ןדִיי סעּפורג ןָא

 יד ףיוא ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ ןטַאטליױרג יד ןגעוו ןלייצרעד ייז .ןעטיב ,עװעסָאק

 ןעמ ןעק טכענ יד ןיא .רדסכ ןָא טלַאה דלַאװ ןיא סולפוצ רעשידִיי רעד .רעטרע

 ןעִיצ סָאװ ,סעּפורג ןיא יצ ענלצנייא ,ןדַיי עקידנרעדנַאװ ןפערט ןגעוו עלַא ףיוא

 ןיוש דלַאװ ןיא זיא טייצ רענעי וצ .סערָאנ עשטלָאװ יד וצ גנוטכיר רעד ןיא

 ינעימיא דַאירטַא; ןעמָאנ ןטימ גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ עטריזינַאגרָא טוג ַא ןעוועג

 ןשיטעיוװָאס ןטמירַאב ַא ,סרָאשטש ןופ ןעמָאנ ןפיוא גנולײטּפָא) *ַאסרָאשטש

 רעלַארטנעצ ַא .ןַאמ 60 זיב 50 ןופ סעּפורג ףיוא טליײיטעג ךיז טָאה סָאװ ,(דלעה

 טייקרעכיז רעד רעביא ןוא סעּפורג עלַא רעביא טכיזפיוא יד טַאהעג טָאה בַאטש

 | ,דלַאװ ןיא

 רקיע רעד ,םינָאלס ןופ ןדִיי 110 טלייצעג טָאה 51 'מונ עּפורג רעמינָאלס יד

 ןטַאנַארג ,ןטָאימעלוּפ ,סענַאגַאנ ,ןסקיב טימ עטנּפָאװַאב טוג עלַא ,ןשטנעמ עגנוי

 טעברַאעג רעִירפ טָאה ייז ןופ :לייט רעטסערג רעד .ןליוק לָאצ עקידנגונעג ַא ןוא

 טרָא ןַא ,"רעגַאל-עטיױב, םענעפורעג ױזַא םעד ןיא ,ןשטייד יד ייב םינָאלס ןיא

 טָאה סע סָאװ רעוועג ןוא ןעייפָארט יד ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז סע ּוװ

 טרָאד ןבָאה ןדִיי ליפ .רעטילימ עשיסור עקידנטערטּפָא סָאד טזָאלעגרעביא ותעשב

 ןלַאפנייא ןוא ןעלטימ ענעדיישרַאפ ךרוד ןוא ,רעוועג סָאד ןריטרָאס םייב טעברַאעג

 ןווּורּפ עכלעזַא ךיז ןגעלפ קידנעטש טשינ .ןעלגומשסיורַא טרָאד ןופ סע ייז ןגעלפ

 ןבעל ןטימ טלָאצַאב רַאפרעד טָאה רעטעברַא רעשידִיי ןייא טשינ ןוא ןבעגנייא

 טלייטרַאפ סע ןבָאה ,רעוועג ךיז טימ קידנעגנערב ,רענַאזיטרַאּפ רעמינָאלס יד

 ױזַא .בַאטש םעד ןבעגעגרעביא ןלייט עסיוועג ןוא רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא וצ ךיוא

 -רַאּפ יד ןענעּפָאװַאב ןיא לייטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג ןדִיי רעמינָאלס ןבָאה םורַא

 ,"ערָאנ עשטלָאװ, ןופ רענַאזיט

 סָאװ ,58 'מונ ,רעװעסָאק יד ןעוועג זיא עּפורג עשידִיי עקרַאטש עטייווצ ַא

 -רַאּפ םעד תעב דלַאװ ןיא קעװַא עלַא טעמכ ןענעז ייז .ןָאזרעּפ 210 טלייצעג טָאה

 ןעגנורדעגניירַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו ,עװעסָאק ףיוא לַאפרעביא ןשינַאזיט

 רקיע רעד ,רעוועג לסיב ַא ןעמוקַאב ייז ןבָאה םייוג יד ייב .ָאטעג ןקיטרָא ןיא

 -ישכמ-סיש ערעדנַא ןוא ןסקיב 60750 ַא טגָאמרַאפ ןיוש ןבָאה ייז .רעפרעד יד ןיא

 -ָאלש ,יירעדיינש ןופ ןטַאטשרַאװ עקינייא טלעטשעגפיוא ייז ןבָאה דלַאװ ןיא .םיר

 -יטרַאּפ רעמינָאלס ַא טָאה טייצ רענעי וצ .רעטעברַא עטוג טימ יירעטסוש ,יירעס

 -סױרַא ןבָאה ייז סָאװ ןלייט יד ןופ טַאמרַאה ַא טריטנָאמ ןייטש ןעמָאנ ןטימ ןַאז



 ןעטיב סקץנּפ 248

 ןעוועג טפָא זיא טַאמרַאה רעד .ןעקנַאט עשיסור עטזָאלעגרעביא יד ןופ ןעמונעג

 .קיטעט

 ןשיוװצ ןפרָאװעצ ךיוא ןעוועג ןדִיי ןענעז ,סעּפורג עשידִיי-ןייר יד רעסיוא

 .60 'מונ םעד ןעמוקַאב טָאה עּפורג רעזדנוא .רענַאזיטרַאּפ עשידִיי-טשינ ערעדנַא

 רוחב ןשיסור ןקידווענח-ץרַאוװש ַא ,קורטילָאּפ ַא טלייטעגוצ זדנוא טָאה בַאטש רעד

 טריזינַאגרָא ,עפורג רעד רעביא טכיזפיוא יד רעביא טמענ רעכלעוו ,ַאשזָאירעס

 -ילימ ַא .רעיצרעד רעשיטילָאּפ רעזדנוא זיא ןוא סנייא ןשירעטילימ ַא ןיא זדנוא

 ךיז טמענרַאפ ,בַאטש ןכרוד טמיטשַאב ךיוא ,ווָאמערּפעי רידנַאמָאק רעשירעט

 טייגרעד ןוא טסקַאװ עּפורג רעזדנוא .גנודליבסיוא רעשירעטילימ רעזדנוא טימ

 .ןדִיי 360 ןופ לָאצ רעד וצ

 2 א
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 יד ןיא קעװַא ןעטיב ןופ ןדַיי 200 רעביא ןענעז הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ

 ןענופעג ךיז 24 ןבָאה ייז ןופ .ןדִיי 140 ןבילברַאפ רָאנ ןענעז לטעטש ןיא .רעדלעוו

 רעזייה יד ןיא ןוא שרדמה:תיב ןסיורג ןיא :ָאטעג םענעזעוועג םענופ רעזייה 4 ןיא

 עקירעביא יד .םיובנייש בייל-ףסוי ןוא יקסנַאלוב חנ ,שמש םעד לווייפ לרעב ןופ

 םעד ןיא טנדרָאעגנייא ןעוועג ןענעז ,עטריגעליווירּפ ענעפורעג ױזַא יד ,ןדִיי 6

 ,(סהילדג עקהשמ) יקסווָאקדוי השמ וצ טרעהעג טָאה סָאװ (עצינלָאב 'וועג) זיוה

 טבעלעג ייז ןבָאה טרָאד (סרעטסוש םעד החמש קילעז) יקציווַאכושז קילעז ןוא

 עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז .ָאטעג ןופ טרעדנוזעגּפָא ןצנַאג ןיא

 .ןבעל ןביילב ןיוש ןלעװ ייז זַא גנורעכיזרַאפ ַא

 ןדַיי ענעבילברַאפ יד ןופ דנַאטשוצ ןקיטסייג םעד ןבײרשַאב וצ רעווש זיא'ס

 דלַאװ ןיא ןפולטנַא וצ ןעגנולעג זיא לייט ןרעגנִיי םעד יו םעד ךָאנ לטעטש ןיא

 טרעדנוזעגּפָא טבעלעג ןוא ָאטעג ןופ סױרַא ןענעז ?עטריגעליווירּפ , יד .ןיײירַא

 ןירעגעווש ןיימ ,ןרעטלע עניימ ןענופעג ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יד ןשיווצ .ייז ןופ

 ,(14) דניק ריא ןוא

 יד טּפעלשעגסױרַא ןוא ןדַיי לסיב םוצ ןעמוקפיורַא ןגעלפ םִיױג עקיטרָא

 ייז ןגעלפ ןעמרַאדנַאשז יד ךיוא .ןבילברַאפ טרָאד ךָאנ ןענעז סָאװ ןכַאז עטצעל

 ןבָאה ייז .ןדַיי רענעטיב יד ןופ ךעלטשער עטצעל יד וצ ןקוקוצ ךיז ןוא ןכוזַאב

 לָאמ ןייא טשינ .ןרידיווקיל ךיוא לטשער סָאד ןעמ טעװ ןכיג ןיא זַא טסּוװעג

 ןשטנעמ יד סָאװ דָאש ַא זיא סע זַא טקירדעגסיוא ךיז ןעמרַאדנַאשז יד ןבָאה

 -תונמחר, ערעייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ךיז ןרעטַאמ ןוא ךָאנ ןבעל

 ,טרעיודעג טשינ עקַאט ןיוש סע טָאה גנַאל ןוא ...תונברק ערעייז רעביא ?ןליפעג

 גָאט .ףוס רעד ךיז טרעטנענרעד סע זַא טליפעג ןבָאה ןדַיי רענעטיב עטצעל יד

 -מורַא טשינ ןרעוו רעזייה עכעלטע יד יצ ןבעגעג גנוטכַא ךַאװ ַא טָאה טכַאנ ןוא

 -נידַאב יד ייב סענָארכס יד ןיא ךיז ןטלַאהַאב סָאד םגה ,ײצילָאּפ טימ טלגנירעג

 .ןפלעה רעמ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה ןעגנוג

 .רעזייה 4 יװ רערעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג רעטייווצ רעד (4
 .ןשטנעמ ערעטלע ךס ַא ךיוא רָאנ ,עגנוי רָאנ טשינ ןפָאלטנַא ןענעז דלַאװ ןיא

 .א .ד
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 -עגמורַא רעזייה 4 יד ןענעז ,גָאטרַאפ רעגייז ַא 4 ,טסוגיוא ןט29 םעד תבש

 ןיא טייצ רענעי וצ ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיווטיל ךרוד ןרָאװעג טלגניר

 ,רעזייה יד ןיא ןײרַא ייז ןענעז רעטעּפש .רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק ץוש ַא יו ןעטיב

 -פיונוצ ייז ןוא ןגָאלשעג ,ןעמעלַא ןגױצעגסױרַא ,ןשינעטלעהַאב יד טכוזעגפיוא

 יד ןלױפַאב ייז ןבָאה טרָאד .שטיוועלעדנעמ לציא ןופ זיוה םעד ןבעל ןבירטעג

 -ַאב רעטסדנימ רעד רַאפ ,ליטש ןביילב ןוא קורב ןפיוא ךיז ןצעזוצקעװַא ןדִיי

 טָאה רעגייז ַא 10 זיב .ּפָאק ןרעביא ןקָאלּפ ַא טימ ןגָאלשעג ןעמ טָאה גנוגעוו

 ןסעזעג ץלַא ןענעז םיתמ עקידעבעל יד .תונברק יד ןביילקפיונוצ סָאד טרעיודעג

 לופ רעזייה רָאּפ יד ןענעז ןיוש ןוא -- טיוט ןפיוא טרַאװעג ןוא קורב ןפיוא

 עטצעל סָאד ןּפעלש ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ םִיױג עקידתונכש טימ ןרָאװעג

 לסיב ןטצעל ןרעביא ךיז ןשיווצ ןגָאלשעג ןוא ןסירעג ךיז ,טנַאװעגטעב לסיב

 .ביור

 יד ףיוא ,ןעקנילומ ןקירעי-2 םעד ,לקינייא ןייז ןטלַאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ

 עדנילב-בלַאה ןיימ .טגָאזעגכָאנ ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,יודיו טגָאזעג ךיוה ,טנעה

 רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,ןהרובד ןירעגעווש ןיימ טסיירטעג טָאה רעטומ

 הרובד .ןעלמהרבַא טימ ןעמַאזוצ דלַאװ ןיא קעװַא טשינ זיא יז סָאװ רַאפ ּפָאק ןופ

 ,ןלעטשפיוא ךיז ןלעװ ןרַאפ ּפָאק ןרעביא ןקָאלפ ַא טימ ןגָאלשעג ןעמוקַאב טָאה

 ןדִיי יד ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ןעמרַאדנַאשז יד ןבָאה ירפ רעגייז ַא 0

 ןיא ייז ןבירטעג ,רעטסיולק םעד ייברַאפ ,(רענָאלָאק) סַאג רעיינ רעד ךרוד ןוא

 ףיוא .רעבירג עטליפעגסיוא-טשינ ךָאנ יד וצ ,עינדור-עילָאּפַאז וצ גנוטכיר רעד

 וצ ידכ ,ןעייר יד ןופ שטיוועלעדנעמ ילתפנ סױרַא ךיז טסייר סַאג רעיינ רעד

 ןפיוא םיא טסישרעד םרַאדנַאשז ַא ןופ ליוק ַא .רענטרעג יד ךרוד ןפיולטנַא

 .(15) טרָא

 ךיז ייז טגניווצ ןעמ ןוא בורג רעד וצ ןבירטעגוצ ןרעו עכעלקילגמוא יד

 ןליוק ןופ לגָאה ַא ןוא בורג ןיא ןבירטעגניירַא ייז ןרעוו ךָאנ רעד .ןָאטוצסיוא

 יד ךרוד ןטָאשרַאפ ןרעװ ןעמַאזװצ עטעדנּוװרַאפ ןוא עטיוט יד .ייז ףיוא טלַאפ

 840 עקידרעִירפ יד ןגיל סע ּוװ בורג רעבלעז רעד ןיא ,ןסורסייוו ןוא רעניווטיל

 ןעמענ ןדַיי ענעסָאשעצ טשרעקָא יד ןופ רעדיילק עטסעב יד .םישודק רענעטיב

 עינדור ןופ םירעױּפ יד רַאפ רעביא ייז ןזָאל טשער יד ןוא ןעמרַאדנַאשז יד וצ

 סנטייו רעד ןופ קידנטרַאװ טרעיולעג רעַירפ ןופ ךָאנ ןבָאה סָאװ עילָאּפַאז ןוא

 ,..ביור ןפיוא

 -דוי לאומש ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה הטיחש רעטייווצ רעד ןגעוו ןטקַאפ יד

 טּפעלשעגסױרַא טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה םרַאדנַאשז ַא ןעמעוו ,ןיקסווָאק

 -סנַאלובַא לוולעוו השמ ןופ ןוא ןרעוװָאר ןטכיררַאפ וצ ןַאמכַאפ ַא יוװ ייר רעד ןופ

 רעדורב ןייז טשינ ,שטיוועלעדנעמ םייח-השמ ןפָאלעגסױרַא זיא יײיר רעד ןופ (5
 | .שטיוועלעדנעמ ילתפנ

 ןוא ןטרָאג סבייל רעזייל וצ גנוטכיר רעד ןיא סַאג ןופ ןטָאלעג זיא םייח-השמ

 .ליוק יד ןפָארטעג םיא טַאה ןטרָאד
 זה םעד ןבעל ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ילתפנ זיא ןגרָאמירפ ןבלעז םעד

 .שטיוועלעדנעמ עניב ןופ:
 .ָא .ד
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 (עלעּפָאטרַאק ןעמָאנוצ) ןיקסנַאלוב חנ טימ ןעמַאזוצ ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,ןיק

 רעד ךָאנ ,רעטעּפש .טרעהעגוצ ץלַא טָאה רע ןוא ןָארכס ןיא ךיז ןטלַאהאבוצסיוא

 ןוא ןעזעג ןבָאה ןיילַא ייז סָאװ טלייצרעד םירעױוּפ ךיוא רימ ןבָאה ,גנואיירפַאב

 .ןטַאט עריא טימ טמירַאב ךיז טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ רעשיסורסייוו רעד ןופ טרעהעג

 :םיטרּפ עקידרעטייו יד טרעהעג ךָאנ ךיא בָאה ערעדנַא ןשיווצ

 טָאה סענָארכס יד ןיא ןכוז ןתעב ןעוו

 לרעב ןענופעג עכריה םרַאדנַאשז רעד

 (ןוז סרעילומ םעד עשטיא) ןקילַאק םעד

 -עג ןוא טגָאיעגרעטנוא םיא רע טָאה

 -ענש סע ךַאמ ,שטנעמ/ :םיא וצ ןגירש

 "!ןיירַא למיה ןיא ךָאד טסייג וד ,רעל

 ןעניטשרעלַאג סעטַאמ ןעניפעג םייב

 וצ ןגירשעג עקלוש רעדרעמ רעד טָאה

 "!ןייז טוג דלַאב טעװ ריד !לענש, :םיא

 ".,זייג ךיא ,ייג ךיא, :טרעפטנע סעטַאמ

 ,סַאג ןפיוא ןסָאשרעד טרעוו רע ןוא --

 .יקסנַאלובַא לרעב ןבעל
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 הטיחש רעטייווצ רעד ןגעוו העידי יד

 ןמלז טכַארבעג זדנוא ןבָאה ןעטיב ןיא

 לדָאד ,ףסוי לגנִיי ןייז טימ יקסנַאליגָאמ

 טָאה ייז .ןיקסערב דוד ןוא שטיוװָאמַארבַא

 -טנַא וצ ןבעגעגנייא גָאטרַאפ םענעי ךיז

 ךייט ןרעביא ןוא סעטָאלב יד רעביא ןפיול יק סנַאלובַא לרעב

 'ָאֹּפ יד סָאװ ןליוק יד ןופ ןרעוװ לצינ ןוא זיוה ןייז רַאפ ,רעקילַאק רעד
 ןטייווצ ןפיוא .ןסָאשעגכָאנ ייז טָאה ייציל |

 רימ ןבָאה העידי עקירעיורט יד .דלַאװ ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגנָא ייז ןענעז גָאט

 ןרָאװעג רימ ןענעז טייצ רעד רַאפ תמחמ ,קיטליגכיילג יו טעמכ ןעמונעגפיוא

 רימ ךיוא זַא טסּוװעג ןבָאה רימ .ןעשעג ףרַאד סָאד זַא קנַאדעג םוצ טניווװעגוצ

 רעבָא ,עיצַאגנָאלָארּפ ַא ןעמוקַאב וצ זיולב ךיז ןרעטַאמ רימ ,טלייטרוארַאפ ןענעז

 זדנוא ןופ עקינייא ,לרוג רעבלעז רעד ןכיירגרעד זדנוא טעװ רעטעּפש יצ רעִירפ

 דלַאב רעבָא ,גנולפייווצרַאפ ןופ ןעיירש ןוא ןייוועג שיטַאמזַאּפס ַא ןיא סיוא ןכערב

 ךיז ןסייב ןוא ןײלַא ךיז ןשרעהַאב רעדָא ,טליטשעגנייא ערעדנַא ךרוד ייז ןרעוו

 טולב רעזדנוא ,טיוט ןופ טשרעהַאב ןענעז ןעקנַאדעג ערעזדנוא .טולב זיב ןּפיל יד

 -דנוא טימ .ץלַא ףיוא טיירג רימ ןענעז טציא .טשרָאד-המקנ ןופ טכָאק ןוא טדיז

 ןוא ןייא ןופ ןבירטעג ,טעברַא רעד וצ ךיז רימ ןעמענ עיגרענע רעטצעל רעז

 !המקנ :גנַאלרַאפ ןקיצנייא

 עשיסור 4 ךָאנ ןוא ווָאמערפעי רידנַאמָאק רעד ,ַאשזָאירעס קורטילָאּפ רעד

 גנורימרָאפ יד רעביא ןעמענ זדנוא ןופ ענעבילקעגסיוא עקינייא טימ רענַאזיטרַאּפ

 רעד ."ןדָאװזווע 6 ןיא טלייטרַאפ ןרעוו רימ .עּפורג רעזדנוא ןופ גנודליבסיוא ןוא
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 ןגעק ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןריפוצסיוא עבַאגפיוא יד ןבָאה רעטייווצ ןוא רעטשרע

 ייוצ יד רעביא רעריפנָא רעד .ןטקודָארּפ טימ עּפורג יד ןגרָאזרַאפ וצ ןוא אנוש

 -ַאב סָאװ ,"רענלוַארַאק ,, ג"ַא רעד ,דָאװזװו רעטירד רעד .ווָאמערּפעי זיא ןדָאװזוו

 ןטקנוּפ עסיוועג ןיא ןוא רעגַאל םעד םורַא ךַאװ יד טלַאה ,ןַאמ 60-50 ןופ טייטש

 וצ זיא סָאװ ,דִָיי ַא ,רעײמרַאטױר ַא זיא דָאװזוװו םעד ןופ רעריפנָא .דלַאװ ןיא

 ,טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד רעד ןופ קידנפיולטנַא דלַאװ ןיא ןעמוקעג טייצ רענעי

 -רַאפ ייז .עכעלטפַאשטריװ ה"ד ,"עיננעיװטסיַאזַאכ, ןענעז ןדָאװזוו עקירעביא יד

 ןכָאק טימ ,ןטקידָארּפ ןלייטרַאפ ןטימ ,רעגַאל ןיא גנונעדרָא רעד טימ ךיז ןעמענ

 -עּפעש ,רעמינָאלס ַא ןָא טריפ רעגַאל םענופ טײקשיטַאבעלַאב רעד טימ .לג"דא

 סױרַא ןעייג סָאװ ןשטנעמ יד ייר ַא טיול טמיטשַאב ןרעוו טכַאנרַאפ ןדעי .יקסניט

 ןדעי .טַאמָאטױא 1 .טָאימעלוּפ 1 ,ןסקיב 46 ןיוש ןבָאה רימ .סעיצַארעּפָא ףיוא

 ךיז טימ קידנעגנערב סעיצַארעּפָא יד ןופ קירוצ הרבח ערעזדנוא ןעמוק גָאטרַאפ

 ףעלסעק עסיורג 2 ןייא ןלעטש רימ .ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא לפָאטרַאק ,שיילפ

 ןסע סָאד .סעיצרָאּפ יד רעדנַאנופ ךעלטקניּפ ןלייט ןוא גָאט ַא לָאמ 2 ןכָאק רימ

 רעפרעד יד ןיא .ןעמוקסיוא זיא סע יו ןעק ןעמ רעבָא ,גונעג טשינ טייוו זיא

 .רענַאזטרַאּפ יד ךרוד טצעזַאב ןלימ ייווצ ןרעו שטיװעקטַאיװעד ןוא יקשעלפ

 יד ןיא ךיילג רימ ןריפ רעפרעד עקידתונכש יד ןיא ןעמענ רימ סָאװ האובת יד

 ןבָאה רימ סָאװ יירעקעב רעזדנוא ןיא רימ ןריפ לעמ עטיירג סָאד ןוא ןיירַא ןלימ

 רעד טימ .דלַאװ בייהנָא לפרעד ןיילק ַא ,(16) "סעקישזישזט; יד ןיא טנדרָאעגנייא

 .עפורג רעשידִיי רעװעסָאק רעד ןופ םירוחב ןטלַאוװרַאפ יירעקעב

 -רַאּפ עטנפָאװַאב רעטרעדנוה סױרַא ךיז ןזָאל טכַאנ יד :נ טלַאפ סע רָאנ יו

 -ָארּפ ךָאנ רעפרעד יד ןיא טרָאפ לייט ַא .ןעגנוטכיר ןוא ןגעוו עלַא ףיוא רענַאזיט

 עשירעטילימ עשטייד ןסייררעטנוא ידכ ןעיײסָאש יד וצ ךיז ןזָאל ערעדנַא .ןטקוד

 ןוא םירעיוּפ יד .ןענָאלַאשע ןדָאלוצּפָארַא ידכ ןַאבנזייא רעד וצ רעדָא ,סָאטיױא

 .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ דחּפ ןופ טשרעהַאב ןענעז טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןשטייד

 ךיז ןזייווַאב וצ ארומ ןבָאה ייז .ןגעוו יד ףיוא ןרָאפ וצ סיוא ןדיימ ןשטייד יד

 ןטרָאקסע עסיורג ןופ טײלגַאב ןרָאפ ייז .ענָאז:רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ טנעָאנ וצ

 -ַאסַאז; עקידנגיל ערעזדנוא ףיוא טפָא רעייז ןָא רעבָא ךיז ןפערט סָאװ ,ײצילָאּפ

 ןרעװ ליפ ,טגָאיעצ ןרעוו ײצילָאּפ ןוא ןשטייד יד .(ךַאװ עקידנרעיול) "סעד

 ענעגנַאפעג יד .טנעה ערעזדנוא ןיא עקידעבעל ןיײרַא ןלַאפ ערעדנַא ןוא ןסָאשרעד

 ,טרידיווקיל ייז ןרעוו גנושרָאפסיױא ןַא ךָאנ ןוא רעגַאל ןיא טכַארבעג ןרעוו

 -טסַאל רעשטייד ַא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא לַאפרעביא ַאזַא ךָאנ לָאמ ןייא

 ןזייוו וצ רעגַאל ןרעביא טריפעגמורַא רעטעּפש ייז טָאה ןעמ ,רעפָאש ןטימ ָאטיוא

 -ַאּפסנַארט ַא טימ ןוא ןָאפ רעטיור ַא טימ רעטרירָאקעד ַא ,ָאטױא רעד .ןעמעלַא

 .סעיצַארעּפָא ףיוא ןרָאװעג טצונַאב רדסכ זיא ,טנער

 ךיז טימ רָאפ טלעטש יז ןוא רענַאזיטרַאּפ ךרוד טשרעהַאב זיא טנגעג יד

 ,טגָאזעג יװ .ןַאמ 2,000 ךרעב רימ ןענעז דלַאװ ןיא ."הכולמ רעד ןיא הכולמ ַא?

 ןרָאטוכ עכעלטע רָאנ ,דלַאוו ביֹוהנֶא לפרעד ןיק טשינ זיא "סעקישזישט;- 6
 .א .ד ,דלַאװ ןטימ ןיא
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 ,"טַאמָאקנעיַאװ, ןיא ןָא ןעמ טמוק טשרע וצ .ןדִיי ןופ סולפוצ רעד רדסכ ןָא טלַאה

 סָאװ הרבח רעזדנוא ךרוד רעגַאל ןיא טקישעגרעדנַאנופ ןעמ טרעוו טרָאד ןופ

 .ךַאװו טלַאה

 ןופ טילּפ ַא ןרעטש רוחב רעשידַיי ַא ןענופעג ךיז טָאה עּפורג רעזדנוא ןיא

 .םינָאלס ןופ ןײרַא דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעקעב ַא ְךַאפ ןופ ,קסוטלוּפ

 םעד טכַאמעגכרודַא ותעשב רע טָאה שטיוװעצַאװיא ןיא טילּפ ַא קידנעייז

 טָאה רוחב רעד .רָאי 25 ךרעב ןעוועג טלַא זיא רע .שטיװעזוּפ רעגַאל-סטעברַא

 רע .ווָאמערפעי רידנַאמָאק םוצ ןוא קורטילַאּפ םוצ ןרעטנענרעד ןבױהעגנָא ךיז

 ןטייצ עשילױּפ יד ןיא זַא ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ןופ תוישעמ רדסכ ייז טלייצרעד

 ןוא עקיסַאּפ ַא ןכב זיא רֶע זַא ןוא טסינומָאק ַא יו הסיפת ןיא ןסעזעג רע זיא

 אשונ ידכ טנַאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ןוטעג ץלַא טָאה רע .ןָאזרעּפ עכעליורטרַאפ

 ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז רע טלַאה ךיוא .עדנַאמָאק רעשייוג רעד ייב ןייז וצ ןח

 ןווָאמערפעי ,ןַאשזָאירעס ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא זיולב זיא רע ןוא ןדִיי זדנוא

 עבושח ַא טרעוו רע ןוא ייז רע טסולפנייאַאב זייווכעלסיב .ןסור 4 ערעדנַא יד ןוא

 ךיז ייב ןבָאה ןדִיי יד יו ןקוקוצ טשינ ןעק ןרעטש .רעגַאל רעזדנוא ןיא ןָאזרעּפ

 -טנַא סעצײלּפ יד ףיוא טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ייז סָאװ ןכַאז טימ ךעלקעּפ

 יד ןעמונעגּפָא ןעמעלַא ייב ןרעוו וויטַאיציניא ןייז טיול .סָאטעג יד ןופ קידנפיול

 עשיטילָאּפ יד ןייז קדוב םענייא ןדעי לָאז ןעמ זַא סיוא רע טלעוּפ ךיוא .ךעלקעּפ

 וטפיוא ןייז זיא ךיוא .רעגַאל ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא יואר ןעמ זיא יצ ,תורשכ

 רעדעי ןוא .ךיז ייב טָאה ןעמ סָאװ טלעג לסיב עטצעל סָאד ןבעגּפָא לָאז ןעמ זַא

 ךיז טימ טָאה ןעמ סָאװ ןשָארג רָאּפ עטצעל יד קורטילָאּפ םעד טגָארט רענייא

 ּפָא טלַאה סָאװ טעטימָאק ןעמייהעג ַא טפַאש ןרעטש .ָאטעג ןופ טכַארבעגטימ

 ...ןָאיּפש רעשטייד ןייק טשינ ,הלילח ,רע זיא יצ ןדִיי ןדעי טכַארטַאב ןוא ןעגנוציז

 ןָא טמוק סָאװ דיי רעדעי :סודָאמ ַא טריפעגנייא טרעוו וויטַאיציניא ןייז טיול

 טכַאנרַאפ ןוא לדייב םענליַארַאק םעד ןיא ןטלַאהרַאפ טרעוו דלַאװ ןיא רעיינ ַא יו

 עּכלעװ ,עּפורג רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע ןַא ףיוא טריפעגסורַא רע טרעוו

 ,רשכ זיא רע יצ טסילשַאב ןוא ןשטנעמ םעד ןֹופ טײהנעגנַאגרַאפ יד טלדנַאהַאב

 רעד ןיא ןעמונעגנָא רע טרעוו ,עקיטסניג ַא זיא גנוניימ ענײמעגלַא יד ביוא

 טשינ טלָאװ סָאד ןעוו ,עבַאגפיוא עקיטכיר א ןעוועג םצעב טלָאװ סע .עּפורג

 ןרעטש ןױשרַאּפ םעד ןופ סעגירטניא ענעגרָאברַאפ ךיז רעטניה טָאהעג

 רעמינָאלס ןופ רענעפָאלטנַא ןַא דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא זיא טייצ רענעי וצ

 םינָאלס ןיא טָאה ןעמ ןכלעוו ןגעוו שטנעמ ַא ,רעייב טילּפ רעשזדָאל ַא ,ָאטעג

 -רעלָאטס ַא ןופ רעריפנָא ןַא ןעועג רע זיא ָאטעג רעמינָאלס ןיא .טלמרומעג

 -רעכיז עסיוועג ַא ןבעגעג טָאה טַאטשרַאװ ןיא םיא ייב ןטעברַא סָאד .טַאטשרַאוװ

 ךיז ןבָאה ליפ ןוא ,שרעדנַא ץעגרע ןרעו טקישעגקעװַא טשינ לָאז ןעמ זַא טייה

 טגנַאלרַאפ רַאפרעד רעבָא טָאה רעייב .טַאטשרַאװ ןיא םיא וצ ןעמוקוצנָא טימַאב

 ןיא רעטעברַא עטקישרַאפ יד ןשיוװצ ןעוועג זיא סָאװ ,עמייל רעדורב ןיימ .טלעג

 -סטעברַא ןַא ןעמוקַאב טָאה ןוא טַאטשרַאװ ןיא ןרעייב ייב טעברַאעג טָאה ,םינָאלס

 טסָאקעג סעּפע סע טָאה רעדורב ןיימ יצ יונעג טשינ ךיא סייוו טציא זיב .ןייש

 ןרעייב וצ ןעמוקוצנָא ךיז טימַאב ןרעטש טָאה םינָאלס ןיא קידנעייז ,לפיוו ןוא
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 םיא ףיוא רע טָאה םורַא ױזַא .ןעגנולעג טשינ םיא זיא סָאד רָאנ ,טַאטשרַאװ ןיא

 ןסייהעג ןרעטש םיא טָאה דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעייב ןעוו .סעכ ַא ןגָארטעג

 רע טָאה ,גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ףיוא ,טייצ-גָאטימ ןוא ,ןריטסערַא ךיילג

 -רעד ,ןָאיּפש רעשטייד ַא יװ דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא רע זַא ןרעייב טקידלושַאב

 זיא טריפעג ךיז טָאה סע יו טיול .רעגַאל ןיא ןעמעננָא טשינ םיא ןעמ ןעק רַאפ

 ןרעוו ןעמונעגנָא טשינ ןעק סָאװ רעד ןוא ןעוועג טשינ דלַאװ ןופ געווקירוצ ןייק

 ןגָאזסױרַא טריבורּפ טָאה עמייל רעדורב ןיימ .ןסָאשרעד טרעוװ ןַאזיטרַאּפ ַא יו

 יו ןוא ָאטעג ןיא ןדִיי ןפלָאהעג ליפ טָאה רע זַא ,ןרעייב ןגעוו גנוניימ עטוג ַא

 .ןעמעננָא םיא ןעמ ףרַאד תוטיחש יד ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא רע דלַאב

 ,ָאטעג ןיא ןוטעג טָאה רעייב סָאװ תובוט ליפ יד ןגעוו טלייצרעד עמייל

 ןעמייל ףיוא ןָא טלַאפ ןרעטש .טיוט ןופ ןדִיי ַא ןעװעטַאר וצ םורַא ױזַא קידנעניימ

 וטסיב ,ןרעייב ןגעוו סטוג ןגָאז וצ טומ םעד טסָאה וד ביוא, :םיא טקידלושַאב ןוא

 רעייב .טרָאװ ַא ןגָאז וצ טשינ טגַאו רענייק .ןגיװשטנַא ןרעוו עלַא ."רע יו ױזַא

 עצנַאג ַא ןטיהעג טרָאד טרעוװ ןוא לדייב טַארעּפעס ַא ןיא טריפעגסורַא טרעוו

 ןוא רעגַאל ןרעטניה טריפעגסױורַא םיא ןעמ טָאה גָאט ייב סנגרָאמ וצ .טכַאנ

 .לרעגייז סרעייב ןעזעג טנַאה סנרעטש ףיוא ןעמ טָאה רעטעּפש .ןסָאשרעד

 ןוא טלמַאזעגפיונוצ ןעמעלַא זדנוא ןעמ טָאה ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמ ןייא

 עלַא ןיא סעיזיוער טריפעגכרודַא טָאה ןעמ .עבירט רעד ףיוא טריפעגסיױרַא

 ,טלעג ,ןירַאכַאס ,ןסע ,גרַאװכוש יװ ,ךַאז ערעסעב עדעי ןעמונעגוצ ןוא ךעלדייב

 -קירוצ זדנוא ןעמ טָאה עבירט רעד ףיוא העש עכעלטע ןעמעלַא ןטלַאהּפָא ןכָאנ
 קיליװטוג ןלעוו-טשינ רַאפ טלדַאטעג ןרעדעי טָאה ןעמ ּוװ ,רעגַאל ןיא טריפעג

 זיא סָאװ ,טלעג ליפ טלמַאזעגפיונוצ טרעוו סע .טלעג ןוא ןכַאז יד ןגָארטנײרַא

 .ןגער ןרעטנוא ןליופ ןכַאז ליפ .קורטילָאּפ םייב ןבילבעג

 א *
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 קידנעמוקקירוצ .1942 רעבמעטּפעס טַאנָאמ ןופ טפלעה עטשרע יד זיא סע

 ןיא ןוא ןעיײיסָאש יד ףיוא זַא ןשטנעמ ערעזדנוא ןלייצרעד סעיצַארעּפָא יד ןופ

 ןעמ ןעק ןטקנוּפ עסיוועג וצ ןוא רעטילימ טימ לופ זיא ךעלטעטש עטסטנעָאנ יד

 סע .רענלעז עשטייד יד ןופ גנוגעווַאב רעסיורג רעד בילוצ ןעמוקוצ טשינ ללכב

 ןוא ןשטייד יד ןופ שרַאמ-קירוצ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע זַא ןעגנַאלק ןריסרוק

 ןיא ןבילברַאפ טציא ןענעז רימ .טצעזַאב ױזַא ןגעװ-טּפיוה יד ןענעז רַאפרעד

 טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה סעּפורג סרָאשטש ןופ .גנולײטּפָא עטרענעלקרַאפ ַא דלַאװ

 סעיצַאמרָאפניא עסיוועג בילוצ ןבָאה עכלעוו ,טנּפָאװַאב טוג עלַא ,ןַאמ 600 ַא

 טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא סערָאנ עשטלָאװ יד טזָאלרַאפ ןעמוקַאב ָאד ןבָאה ייז סָאװ

 ןבעל ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז ייז .סעטָאלב רעקסניּפ יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 ןוא עיניל-ןַאבנזייא יד ,ערַאשטש יד רעבירַא ןענעז ,ַאגלָאד ףרָאד ןכרוד ,ןעטיב

 דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא ןבָאה ייז ,ןטקנוּפ עשטייד עטצעזַאב עסיוועג ןעגנַאגעגיײברַאפ

 ןטימ ייז ןענעז ױזַא .סנטסָאּפ עשטייד יד ףיוא ןוא טנגעג רעקימורַא רעד ףיוא

 ןּפמוז עסיורג רעביא ןגנַאגרעד ,לעטשנעמַאזוצ ןצנַאג ןיא ,רעטייר זָאבָא ןלופ
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 ןטלַאהעגּפָא ןבָאה ייז ּוװ ,עזולש רעט10 רעד זיב טנגעג רעלסימָארבָאד רעד ןופ

 עשטייד 80 דלעפטכַאלש ןפיוא ןזָאלרעביא ךָאנ .טכַאלש עסיורג ַא ןשטייד יד טימ

 ייברעד .רעטייו קעװַא סעּפורג יד ןענעז רעוועג רעייז ןעמענוצ ןכָאנ ןוא םיגורה

 | ,ןטסולרַאפ עסיורג טַאהעג ךיוא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה

 נא יא
+ַ 

 םורא ןקירב עלַא ןענערברַאפ וצ לעּפַאב ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה וניבל-וניב
 ןוא רעמייב ענעטינשעגרעטנוא טימ ןגעוו עלַא ןרידַאקירַאברַאפ ,דלַאװ םעד

 דלַאװ םעד םורַא זַא ןעייטשרַאפ רימ .םוטעמוא סנטסָאּפ-ךַאװ יד ןטלַאה גנערטש

 -דעיװזַאר יד .ןלעפַאב יד סיוא גנערטש ןריפ רימ .גנונעדרָא ןיא טשינ סעּפע זיא

 ,רעבָא ,בַאטש רעד .ןשטייד ןופ טצעזַאב זיא טנגעג עצנַאג יד זַא טלייצרעד עק

 לעפַאב ַא ןָא טמוק לייוורעד .קינַאּפ ןייק ןפורוצסורַא טשינ ידכ ,זדנוא טקַיורַאב

 .ןּפמוז יד וצ ,דלַאװ ןיא רעפיט ךיז ןגָארטרעביא ןוא טקנוּפ םעד ןזָאלרַאפ וצ

 ג"ַא רעד ךיז טעדליב סע ּוװ ,עקנַאילָאּפ רעלופטכַארּפ ַא ףיוא ךיז ןצעזַאב רימ

 טימ ןגרָאזרַאפ וצ ןָא ךיז רימ ןבייה לעפַאב ַא טיול .*רעגַאל רענעטיב רע60,

 ךיז ןומ רימ .טפַאשטריוװ עשירעיוּפ רערָאנ רעשטלָאװ יד ןופ לפָאטרַאק יד

 ןופ ןטקודָארּפ ערעדנַא טימ .לּפָאטרַאק ןטליײטעגסיוא לסיב םעד טימ ןענעגונַאב

 רימ ןרעוו ןטייז עלַא ןופ .ןגרָאזַאב טשינ ןיוש ךיז ןעמ ןעק רעפרעד ערעטייוו

 טכענ יד ןיא זדנוא וצ ךיז ןגָארטרעד טשרעוצ .רעטילימ ןשטייד ןכרוד טריקָאלב

 סע זַא ןליפ רימ .רעטנענ ץלַא סע טרעוװ ךָאנרעד .ןעיירעסיש-ןטָאימעלוּפ עטייוו

 טרעיול סָאװ רַאפעג יד ןצנַאג ןיא ןצַאשּפָא .ערַאמכ ַא זדנוא ףיוא ןָא ךיז טקור

 ןייא ןיא זדנוא טלַאה טכַאמ רעזדנוא לייו ,טשינ רעבָא רימ ןענעק זדנוא ףיוא

 ,געט עקינייא ףיוא גנוריּפורגרעביא עשירעטילימ ַא זיולב זיא סע זַא ןקִיורַאב

 .קינַאּפ ןייק ןכַאמ טשינ ןוא קִיור ןטלַאהרַאפ ךיז ןלָאז רימ זַא

 2 א
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 עיצַארעּפָא ןַא ןופ (17) הרבח ערעזדנוא קירוצ ןעמוק ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא

 רעטילימ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג ייז ןענעז טכַאנ עצנַאג ַא זַא ,ןלייצרעד ןוא

 ,ןטרָאד ןופ ןוא לדלעוו ןיילק ַא ןיא ןײרַא ןענעז ייז .ןרָאװעג ןסָאשַאב קיטפעה ןוא

 טימ ןוא רעייפ ןופ ןסירעגסױרַא םיוק ךיז ייז ןבָאה ,רעכייב יד ףיוא קידנכירק

 .ןרופ יד ךיז רעטניה קידנזָאלרעביא ,דלַאװ רעזדנוא ןיא ןכָארקרעד ןטייקירעוװש

 זיא רעבמעטּפעס ןט18 םעד קיטיירפ ףיוא קיטשרענָאד ןופ טכַאנ עצנַאג יד

 זיא טכַאנ רענעי ןיא .רעייפ-ןטָאימעלוּפ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאשַאב דלַאװ רעזדנוא

 יד ןופ רעקעב יד ןרָאװעג ןפורעגּפָא ןענעז סע .דלַאו ןופ סױרַא טשינ רענייק

 יד רעביא ןרָאפעגמורַא רדסכ ןענעז סרעריּפשסיוא-רעטייר יד ."סעקישזישזט,

 -רַאפ ענײמעגלַא ןַא רעגַאל ןיא ןפורעגפיונוצ טרעוו ,ירפ 7 ,קיטיירפ .סעבירט

 לאומש ,הפי ריאמ רענעטיב יד .ַא"וװצ ןענופעג ךיז ןבָאה עּפורג רעד ןיא 7
 ,יקסווָאקטיד עמָאב ןוא יקצעמָארטסָא
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 ןיא טלעטשעגסיוא רערעדעי ,ענַאילָאּפ רעד ףיוא עלַא ךיז ןעלמַאזרַאפ רימ .גנולמַאז

 עויטַארטסינימדַא ןגעוו קורטילָאּפ רעד זדנוא וצ טדער טשרע וצ .דָאװזװ ןייז

 רעייז ןיא ווָאמערפעי טדער ךָאנרעד .ןילּפיצסיד ןגעוו ןוא רעגַאל םענופ ןטעברַא

 רעביא טיג קורטילָאּפ רעד .ןילּפיצסיד רעשירעטילימ ןגעוו ןָאט ןגנערטש ַא

 רַאטערקעס ןופ ףורפיוא ןַא טימ עוװוקסָאמ ןופ עשעּפעד-ָאידַאר ַא ןיקסניטעּפעש

 -רַאּפ ןופ גנוריזינַאגרָא רעוויסנעטניא ןגעוו ָאקנערָאמַאנָאּפ ק"צ ןשיסורסייוו ןופ

 -שזַאטָאבַאס טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טייקיטיינ רעד ןגעוו ןוא ןטייהנייא-רענַאזיט

 ענייז ןרעטש וצ ידכב טייקכעלגעמ רעדיווטעי ןצונסיוא ןוא אנוש םעד ןגעק ןטקַא

 ןטנעמסידָאלּפַא טימ ףיוא רימ ןעמענ ףורפיוא םעד .סעיצַארעּפָא עשירעטילימ

 .גנולמַאזרַאפ רעזדנוא טקרעמַאב ןוא דלַאװ ןרעביא רדסכ ךיז טיירד ןַאלּפָארע ןַא

 זדנוא טריװרעסבָא ןוא ףיוא ךיז טבייה ,ּפעק ערעזדנוא רעביא ּפָארַא טרעדינ רע

 לָאמ ַא טימ .דלַאװ ןיא ןײגרעבירַא ןלָאז רימ טלעפַאב קורטילָאּפ רעד .רדסכ

 רעד ןיא ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק רָאּפ ַא ךרעב ,יירעסיש עטנעָאנ ַא ךיז טרעהרעד

 רעקסװעיַאּפַאשט רעד טרינָאיצנַאטס טָאה סע ּוװ רעגַאל ןטלַא ןופ גנוטכיר

 טָאה יירעסיש יד סָאװ טסּוװעג ןבָאה עּפורג רעזדנוא ןופ סרעריפנָא יד .,דַאירטָא

 טביילק ווָאמערפעי ...תושעמ-עבָאב טימ טקִַיורַאב ץלַא זדנוא ןבָאה ייז רָאנ ,טײדַאב

 ןגעק עיציזָאּפ-סגנוקידייטרַאפ ַא ןעמענרַאפ ריא טימ טייג ןוא עּפורג ןייז ףיונוצ

 .עװַאלבָא ןַא זיא סע זַא ןפָא ןיוש ןעמ טדער רעגַאל ןיא .אנוש ןקידנפיירגנָא םעד

 סנייא רָאנ ,רָאלק ןעוװעג טשינ ךָאנ זדנוא רַאפ זיא טײדַאב עװַאלבָא ןַא סָאװ

 ףיוא זַא ןוא ןלעפַאב יד וצ ןסַאּפוצ גנערטש ךיז ףרַאד ןעמ זַא ןסיוו רימ ןזומ

 -דנוא דלַאװ ןיא ןריקסַאמרַאפ רימ .ןרעו ןוטעג טשינרָאג רָאט טנַאה רענעגייא

 רערעדעי .טקעטשרַאפ ןרעוו תורוחס ןוא ןכַאז ענעדיישרַאפ ;ןוורעזער:זייּפש ערעז

 ןעײרדמורַא טשינ :גנערטש זיא לעפַאב רעד ןוא טקנוּפ ןייז ףיוא טרַאװ זדנוא ןופ

 רימ ןעוו .רעטנענ ץלַא יז ןרעה רימ .ּפָא טשינ טזָאל יירעסיש יד .דלַאװ ןיא ךיז

 טריװרעסבָא סָאװ ןַאלּפָארע רעד רעדיוו ךיז טזייווַאב ןסע סָאד ןלייטסיוא ןעמענ

 .טלייטעצ טשינ טביילברַאפ ןסע סָאד .לענש ךיז ןעייגעצ רימ .,זדנוא

 ַא ,עבירט רעד ןופ ןסָאש עקינייא ךיז ןגָארטרעד גָאטימ ךָאנ רעגייז ַא 2

 ןפיוא .עּפורג-סגנוקידייטרַאפ רעזדנוא ןגעלעג זיא סע ּוװ ,זדנוא ןופ רעטעמ 0

 ןופ לייט ַא טימ ןעמענ רימ .רעגַאל םעד רימ ןזָאלרַאפ קורטילָאּפ ןופ לעפַאב

 ַא ךיז טיצ םיא ךָאנ ,קורטילָאּפ רעד טייג רעטשרע רעד .ךעלקעּפ ערעזדנוא

 יד ןיא ּפָארַא רימ ןעייג ענַאילָאּפ רעד ןופ .ןַאמ 200 רעכעה ,ןדִיי עייר עגנַאל

 רימ .דלַאװ ןטכידעג ןיא ןיירַא ןעייג ןוא לכייט סָאד רעבירַא ןזײרּפש ,ןּפמוז

 טרעװ סע רָאנ יו .רעמייב עטרעקעגרעביא ןופ סעשטרָאק רעטנוא ךיז ןגיילעצ

 ןלעטש זדנוא םורַא .רעגַאל ןיא עקדעיװזָאר ַא סױרַא קורטילָאּפ רעד טקיש לקנוט

 2 ַא רעפעגמוא ךיז טיצ סָאװ ,טקַארט ןופ גנוטכיר רעד ןופ .סנטסָאּפ קעװַא רימ

 ןיא .ןענישַאמ ןוא ןעקנַאט ןופ שיורעג ַא ךיז טגָארטרעד ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק

 ןליב טניה .סעטעקַאר ןופ ןטכױלַאב טרעוו למיה רעד .ךיור ךיז טליפ טפול רעד

 זדנוא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ .יירעסיש ַא ןעמ טרעה טייצ וצ טייצ ןופ ןוא

 .ָאטעג ןופ זָאכיסּפ-הטיחש-ברע רעד רעדיוו זדנוא טשרעהַאב סע .טשינ רימ ןסייוו

 לסיב ַא זדנוא ייב טומ רעד ךיז טָאה דלַאװ ןיא ןייז ןופ ןכָאװ 6 יד רַאפ ביוא



 ןעטיב סקנפ 256

 סָאד זדנוא רעביא ןליפ רימ .זָאלטומ סיוא רעדיו טציא רימ ןעעז ,ןבייהעג

 טיצ טכַאנ יד .טייקיזָאלספליה ןוא טײקכַאװש רעזדנוא ,טסנעּפשעג-טיױט עקיטכעמ

 ךַאװ רעזדנוא .סעּפע ןופ גנוטרַאװרעד רעקיליורג ןיא ןציז רימ .עדנע ןַא ןָא ךיז

 טבייה סע .לגױפ-טכַאנ ַא ךָאנ טכַאמ סָאװ ףייפ ןליטש ַא טימ ךיז טריקינומָאק

 זיא ,רעגַאל ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא סָאװ ,עקדעיװזַאר יד ,ןגָאט וצ ןָא

 טשינ ָאד ןרָאט רימ .אנוש ןופ טייקטנעָאנ יד ןליפ רימ .ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ

 רימ ןוא סיפ יד ףיוא זדנוא טלעטש קורטילָאּפ ןופ לעפַאב ַא .רעגנעל ןביילברַאפ

 -סױרַא זדנוא ידכ ,סַאּפמָאק ןטיול זדנוא טריפ קורטילָאּפ רעד .טרָא סָאד ןזָאלרַאפ

 .עבירט ַא וצ ןעמוק ןוא דלַאװ ןכרוד ןעייג רימ .ענָאז-רעגַאל רעד ןופ ןריפוצ

 .טרעוו לָאמַאטימ .סעבירט 2 ךיז ןציירק סע ּוװ טרָא ןַא זיב ױזַא ןעייגרעד רימ

 עלַא ןופ זדנוא ףיוא טסיש ןעמ .רעייפ-ןטָאימעלוּפ קרַאטש ַא טנפעעג זדנוא ףיוא

 .קינַאּפ ןיא ןפיול ןעמענ רימ .ןליוק ןופ לגָאה ַא טימ שממ טרעייפ סע .ןטייז

 ַא ןיא ןיירַא רימ ןפיול קערש:-טיוט ןיא .עטנעָאנ ענייז ,דניק ןייז טּפַאכ רערעדעי

 טשינ טייוו רעבָא ןענעק רימ .רעמייב עטרעקעגרעביא ליפ ןגיל סע ּוװ ענַאילָאּפ

 רעטנוא ןכירק ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפ רימ .ךָאנ זדנוא טגָאי רעייפ סָאד .ןפיול

 ַא ףיוא ןסיױטשעגנָא טשרעקָא ךיז ןבָאה רימ זַא ןעייטשרַאפ רימ .רעמייב יד

 עטייווצ יד ןצעזַאב וצ ןזיוװַאב טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ ,עדַאסַאז רעשטייד

 ץלַא טרעוו ,טונימ 5 ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,רעייפ סָאד --- .דלַאװ םענופ טייז

 טלעפ סע זַא ןעעזרעד רימ .טקנוּפ ןטייווצ ַא ןיא ןריּפורג ךיז ןעמענ רימ .רענעלק

 .ןטייז ענעדיישרַאפ ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא עכלעוו ,עּפורג רעזדנוא ןופ טפלעה ַא

 .ץנַאג רימ ןענעז עלַא .סרעגָאװש ןוא רעדורב ,רעטסעווש ןיימ טימ ךיז ףערט ךיא

 ןיא ןייגוצקעװַא ןסָאלשַאב טָאה רע .זדנוא ןופ ּפָא ךיז טנגעז עמייל רעדורב ןיימ

 -עטַאט וצ געוו ןפיוא עלַא ןיוש רימ ןעייג טציא זַא טגָאז רע .גנוטכיר רעדנַא ןַא

 וצ רע טיג -- ?!געווסיוא ןייק ָאטשינ, ...עמַאמ

 לא יא
* 

 -עטש ןעמונעגטימ לטעב-גָארט ַא ףיוא רימ ןבָאה רעגַאל םעד קידנזָאלרַאפ

 רימ ןבָאה יירעסיש רעד תעב .סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןַאד זיא רעכלעוו ,ןענר

 קיטש רעטכידעג ַא ךרוד ןסירעגכרוד םיא טימ ךיז ןוא טזָאלעגרעביא טשינ םיא

 ,710 רָאי ַא ןופ דִיי ַא ,שטיווָאקנימ לסיז .טריקסַאמרַאפ םיא טָאה ןעמ ּוװ ,דלַאװ

 רימ .דלַאװ ןיא ןבילברַאפ רע ןיא רעייפ ןופ קידנפולטנַא ןוא ,ךַאװש ןעוועג זיא

 ייב לייוו ,טכַאנ רעד ףיוא דלודעגמוא טימ קידנטרַאװ גָאט ןופ ןטונימ יד ןלייצ

 ַא וצ ךיז ןביילקרעד רימ .רעקַיײור לסיב ַא ןרעו רשפא טעוװ רימ ןפָאה טכַאנ

 ןוא ,חטש םענעפָא ןבילוצ גָאט ייב ןייגוצרעבירַא טשינ ןגַאװ רימ סָאװ ,ענַאילָאּפ

 ַא ךיז טרעה סע .טנָארפ רענעּפָא ןַא זיא דלַאװ רעצנַאג רעד .ןגיל טרָאד ןביילב

 רימ ןגיל עלַא .טונימ ַא ףיוא ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,ןטייז עלַא ןופ יירעסיש

 ,לקנוט טרעוו סע .ךרָאש ןטסדנימ םעד קידנבעגסיורט טשינ ,ךעלגעווַאבמוא

 ןופ יו .טנעה יד ױא ןטַאנַארג טימ ןשטנעמ ייווצ ךיז ןזייוװַאב לָאמַאטימ

 קורטילָאּפ רעד רָאנ ,הלהב ַא טרעוו סע .ןסקַאװעגסיױוא ייז ןענעז דרע רעד רעדנוא
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 טימ ןיוש ןביילברַאפ יז .רענַאזיטרַאּפ ,ענעגייא ןענעז סָאד זַא ךיילג טנעקרעד

 ערעזדנוא .קיטשרָאד ,קירעגנוה ,דימ ןענעז רימ .טכַאנ יד וצ טלַאפ סע .זדנוא

 רימ .קידלודעג ןדייל ןוא ,ןשטנעמ ענעסקַאװרעד יװ ,שידלעה ךיז ןטלַאה רעדניק

 למיה רעד ,ערעטצניפ ַא זיא טכַאנ יד .טרָא רעזדנוא םורַא סנטסָאּפ םורַא ןלעטש

 ןופ ּפָארַא ןייש ַא לָאמַאטימ זדנוא טיג ױזַא ןגיל רימ יו .רעטנקלָאװרַאפ ַא ---

 ןַאטנָאּפס ,ןטכױלַאב זדנוא טלָאװ רָאטקעשזָארּפ ַא יו ,טכיל קרַאטש ַא דנַאר-דלַאװ

 ןּפַאכ רימ .דלַאװ ןיא רעפיט ןפיול ןעמענ ןוא רעטרע יד ןופ סיר ַא ךיז רימ ןביג

 -סױרַא ןטכױלַאב זדנוא טָאה סָאװ ,הנבל יד ...רָאג זיא סָאד זַא ךיילג רעבָא ךיז

 תףיוא םוא ךיז ןרעק ןוא ךיז ןקִיורַאב רימ .סנקלָאװ יד רעטנוא ןופ קידנכירק

 ןופ שיורעג סָאד ןרעה רימ .גָאטרַאפ זיב ןגיל טרָאד ןביילב ןוא טרָא ןבלעז םעד

 .רימ ןרעה ןעיירשעגסיוא ךיוא ןוא דלַאװ ןרעביא ךיז ןגָארט סָאװ ןקנַאט עשטייד

 סָאד רימ ןטייב (רוּפיכ םוי ברע) רעבמעטּפעס ןט20 םעד גָאטרַאפ קיטנוז

 ןעמענ ,ןסע ןרעדָאפ רעדניק יד תויה .לדלעוו ןטנעָאנ ַא ןיא רעבירַא ןעייג ןוא טרָא

 טימ טבָארג ןעמ .רעסַאװ לסיב ַא ןעניפעג וצ בורג ַא ןבָארג זדנוא ןופ עקינייא

 ןעמ .רעסַאװ לסיב ַא ךעלדנע ןעמ טניפעג ףיט יד רעטעמ ַא ייב ןוא רעגניפ יד

 םיוב ַא רעטנוא לקניוו ַא ןיא ןוא רעסַאװ רעטיל רָאּפ ַא ףיונוצ םיוק טביילק

 רימ זַא קידנעניימ ,סטכעקעג ַא ןכָאק ךיז טלעטש ןעמ ןוא רעייפ ַא ןעמ טכַאמ

 ףיוא ךיז טנפע לָאמַאטימ .טרָא ןרעכיז קינייװ-רעמ ַא ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג

 ןָא ןבייה ןוא רעטרע יד ןופ סיר ַא ךיז ןביג רימ .רעייפ-ןטָאימעלוּפ ַא זדנוא

 טָארד סָאװ רַאפעג רעד ףיוא קידנקוק טשינ .ענַאילָאּפ ַא וצ וצ ןעמוק רימ .ןפיול

 ןָא ןגעװ טסעד ןופ רימ ןעמוק חטש םענעפָא ןַא ךרוד ןפיולרעביא םייב זדנוא

 ץלַא ןרעוװ רימ .רעטעמ 400-200 ַא ןכַאמכרוד ןכָאנ ,דלַאװ ןטכידעג ןכיוה ַא ןיא

 -עלקרַאפ רעדיוװ זיא ןַאמ 170 ןופ עּפורג רעזדנוא .יירעסיש ַא ךרוד טגלָאפרַאפ

 טשינרָאג ןבָאה רעדָא ,ןטייז ערעדנַא ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענעז לייט ַא .ןרָאװעג טרענ

 ןופ ךשמ ןיא .לרוג רעייז טסּוװַאבמוא זדנוא זיא לייוורעד .ןפיולטנַא וצ ןזיוװַאב

 רימ ןבָאה טכַאנרַאפ .רעטרע יד ןטיבעג לָאמ ליפ רימ ןבָאה גָאט ןקידקיטנוז

 .טכַאנ רעביא ןביילב טרָאד ןסָאלשַאב ןוא לדלעוו:ןזָאירעב ַא וצ ןבילקרעד ךיז

 .טּפעשרעד ןענעז רימ

 ןויצ-ןב עבירט רעטנעָאנ רעד וצ ךַאװ ףיוא סױרַא טקיש קורטילַאּפ רעד

 עּפורג רעזדנוא ןיא .טשינ קנעדעג ךיא ןעמָאנ סנעמעוו םענייא ךָאנ ןוא ןענַאמטלַא

 יד ןבָאה גנורעגַאלַאב געט יירד יד רַאפ .רעדניקגייז טימ סרעטומ 5 ךיז ןעניפעג

 ערעייז טימ ךעלכעליימ יד ייז קידנּפָאטשרַאפ רעדניק יד טליטשעג סרעטומ

 ,רעדניק יד זַא םעד וצ ןעגנַאגרעד ןיוש זיא קיטנוז ,ןטסורב עטנקירטעגסיוא

 ןעוועג טשינ זיא סע .טנייוועג רדסכ ןבָאה ,ךיז רַאפ גנורַאנ ןייק קידנעניפעג טשינ

 ,ןליטשוצנייא ייז סָאװ טימ

 טלמעד דָארג .ןייועג ַא טימ סױרַא ךעלרעדניק ףניפ עלַא ןענעז טכַאנרַאפ

 רעד ףיוא ןרָאפ עכלעוו ,ןעלקיצָאטָאמ ןופ שיורעג ַא טנעָאנ ץנַאג ךיז טרעהרעד

 ןיא ןסָאש עקינייא ןלַאפ סע "!טלַאה !טלַאה. :יירשעג ַא ךיז טרעהרעד סע .עבירט

 ןענעז רימ .רעהפיוא ןָא ןענייו רעדניק יד .,ןטסָאּפ רעזדנוא ןופ גנוטכיר רעד

 -סנבעל רעד זיולב .עטױט-בלַאה ןענעז רימ .רעטייוו ןפיול וצ דנַאטשמיא טשינ



 ןעטיב סקנפ 258

 םוצ רעבירַא ןקוק רעדניקגייז יד ןופ סרעטומ יד .זדנוא ןיא טעברַא טקניטסניא

 ןטלָאוװ ייז ךיילג ,קערש ןוא הלהב סיוא ןקירד ןגיוא ערעייז ןוא קורטילָאּפ

 זדנוא טימ דלַאװ ןיא ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .ןָאט וצ סָאװ טגערפעג

 ייז טגרָאזַאב ,רעדניק יד ףיא טכַא עטסערג יד טגיילעג קורטילָאּפ רעד טָאה

 טָאה לַאפ םוש ןייק ןיא .ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ טימ ןוא ךלימ טימ

 -ָארבעגנעמַאזצ ַא ןסעזעג רע זיא טציא .רעדניק יד ןרירנָא טזָאלעג טשינ רע

 ּפָארַא טלָאװ יז ךיילג ,רעטומ ןייא .ןגיוא יד טשיוועג ןוא רעזָאלספליה ַא ,רענעכ

 לּפעק סָאד טלקיוועגנייא קרַאטש ןוא ךוט ַא ןעמונעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה ,ןעניז ןופ

 סָאד ןוטעג סרעטומ עקירעביא יד ךיוא ןבָאה קידנקוק ריא ףיוא .דניק םענופ

 ,סרעטומ יד ןופ לגנארעג שיָאטַאכ דליוו ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .עבלעז

 ןבָאה ךעלרעּפרעק עניילק יד .רעדניק ענעגייא ערעייז טקיטשרעד ןבָאה סָאװ

 טקירדרעד רעדיו סע זיא טבעלעגפיוא טָאה דניק ַא זַא ...טלּפַאצעג וויסלּוװנָאק

 ...ןרָאװעג

 -ייורעד ןעלקיצָאטָאמ יד ןופ שיורעג סָאד .ליטש טרעוו עבירט רעד ףיוא

 סיורא ךיז טסייר ןייוועג שיטאמזַאּפס א .יירשעג ןשטייד ןטימ ןעמַאזוצ ךיז טרעט

 -וג רעזדנוא ןגָאלקאב רימ .ןעמעלא זדנוא ןופ ןוא סרעטומ עכעלקילגמוא יד ןופ

 זיב ןּפיל יד ןסייברַאפ רימ .ןעגנַאגרעד ןענעז רימ בצמ ַא רַאפ סָאװ וצ טָא .לר

 ,ליטש ןייז לָאז סע ידכ ,טולב

 ןשוק ןוא דניק רעייז ןופ לרעּפרעק עטיוט סָאד ןטלַאה יורפ ןייז ןוא בוַאט
 : .סל

 טּפַאלק גנולפייווצרַאפ ןופ ןוא ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז טסייר ןַאמלָאד עינָאס

 ,טנעה יד ףיוא דניק עטיוט סָאד טלַאה ןַאמ ריא .םיוב ןָא ּפָאק ןטימ יז

 ןריולרַאפ טָאה עכלעוו ,ענעכָארבעצ ַא ,עקנַארק ַא ,שטיווָאכאוועג עדלָאג

 עכלעוו ,ךעלרעדניק ערעסערג ייוצ עריא טשוק ,דניק סָאד טציא ןוא ןַאמ ריא

 ,ןייוועג םענופ ןקִיורַאב טשינ ךיז ןענעק

 ןקַיורַאב וצ ךיז רעוװש ריא זיא סע .טרָא ןייק טשינ ךיז טניפעג ןיקרַאמ

 ,.רעליטש טרעוװ זדנוא םורַא

 עטיוט ףניפ יד ףיונוצ ןעמענ רימ .ירדנ לכ ןופ טייצ יד טקנוּפ זיא סע

 ןקעדרַאפ ןוא םיוב ןטרעקעגרעביא ןַא רעטנוא ןעמַאזוצ ייז ןגייל ,ךעלרעּפרעק

 -רַאװק ןיא רעפיט ןיירַא ןכירק רימ .טרָא סָאד ןזָאלרַאפ ןזומ רימ .,ןגייווצ טימ ייז

 ,טכַאנ רעביא ןגיל טרָאד ןביילב ןוא עטשלחרַאפ ךיז ןגיילעצ ,לַאט

 לא א
 א

 ,לקניוו קִיור ןייק טרָאד טשינ ןעניפעג רימ .,דלַאװ רעד זדנוא זיא גנע

 ,רעטרע עקיּפמוז ףיוא ןכוז רימ .ןטייוצ םוצ טרָא ןייא ןופ טגָאיעג ןרעו רימ

 ןקעדטנַא ןענַאלּפָארע עקידנזײרקמורַא יד .רערעכיז ןייז טעוו טרָאד זַא קידנעניימ

 ױזַא ןרעוו רימ סָאװ גָאט רעטרעפ רעד ןיוש .ןסָאשַאב ךיילג ןרעוו רימ ןוא זדנוא

 סָאװ ,עּפורג רעזדנוא ןופ .תוחוכ ןָא ןצנאגניא ,ןעקנירט ןָא ,ןסע ןָא ,טגָאיעג

 ןַאמ טרעדנוה ַא ךרעב טציא רימ ןענעז ,תושפנ 270 ןופ ןענַאטשַאב זיא
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 ףיוא .ןעמוקעגמוא ןענעז ליפ .טײרּפשעצ ןוא טייעצ ןענעז עקירעביא יד

 ערעזדנוא ןופ סרעּפרעק עטיוט יד םורַא ךיז ןרעגלַאװ ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא

 ענדיב רעזדנוא סאמנ ןיוש זדנוא זיא סע .,טלפייווצרַאפ ןענעז רימ .ןשטנעמ

 סעּפע רעטרע יד ןופ סיר ַא לָאמ סעדעי זדנוא טיג ןגעווטסעדנופ ,ץנעטסיזקע

 ץָארט .הנכס רעטנעָאנ ןופ ןטנעמָאמ ןיא דָארג ןוא ,טפַארק עטסּוװַאבמוא ןַא

 תוחוכ ענעגרָאברַאפ ףיוא לָאמ עלַא ךיז ןקעוו גנוּפעשרעד רעשיזיפ רעזדנוא

 ,.רַאפעג יד ןדיימוצסיוא ידכ ,ןטייוצ םוצ טרָא ןייא ןופ ןביירט סָאוװ

 זיא טסברַאה רענעי .גָאט רעקינוז ַא ןעוועג זיא ,רוּפיכ-םוי ברע ,קיטנָאמ

 טשרָאד םעד ןליטש וצ ףיוא רעסַאװ ןייק ןוא רענעקורט רעייז ַא ןעוועג ללכב

 וצ דרע יד ןבָארג רימ ןווּורּפ טרָא ןַא ףיוא ןגיל ןביילב רימ רָאנ ּוװ .ָאטשינ זיא

 רעטעמ ַא רעכעה רימ ןבָארג רעגניפ עזיולב טימ .רעסַאו לסיב ַא ןעמוקַאב

 ןופ לכיט ַא ךרוד סיוא ןגיוז רימ סָאװ רעסַאװ קיטָאלב ןעמוקַאב ןוא ףיט יד

 ,עטָאלב רעד

 לא ++
{/ 

 ךיז ןעניפעג רימ .דלַאװ ןיא ענָאז:רעגַאל רעזדנוא ןופ סױרַא ןעייג רימ

 -עג ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,רעגַאל םענעזעוועג רעזדנוא ןופ טייוו רעטעמָאליק 10 ַא

 -ירט יד ףיוא ןעלקיצָאטָאמ ןופ ןעמורב סָאד ןרעה רימ .עװַאלבָא רעד זיב ןענופ

 עלַא ןופ .ןטייווצ םוצ רענייא רעביא ךיז ןעיירש ןשטייד יד יו ןרעה רימ .סעב

 ךיילג ייז ןסישַאב סעּפע ןקרעמַאב ןשטייד יד רָאנ יו .יירעסיש ַא ןָא טייג ןטייז

 ינעפורק לדנייש טימ רע זַא קורטילָאּפ רעד טסילשַאב טייצ-גָאטימ .טרָא סָאד

 ,טיורב ךָאנ עקרָאב ןיא ןייג ןלעו ןסורסייוו זדנוא וצ ענעמוקעגוצ ייווצ יד ןוא

 וצ ןגָאז ןוא זדנוא ןזָאלרַאפ ייז .רעדניק יד רַאפ טיורב ןעגנערב זומ רע

 -טילָאּפ םעד ,ןעשזָאירעס ןָא ןבילברַאפ רימ ןענעז טציא .ןעמוק וצ קירוצ ןגרָאמ

 ןעוועג רע זיא סַאּפמָאק ןייז טימ ןוא דלַאװ םעד טנעקעג טוג טָאה רעכלעוו ,קור

 ,.רעריפ רעזדנוא

 -ניא זדנוא רע טָאה .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא ַאשזָאירעס ,קיטסניד ,סנגָאמוצ

 לָאמ עקינייא רימ ןטייב גָאט ןרעביא ?ןעמוקעגמוא רע זיא רעדָא ,ןזָאלרַאפ ןצנַאג

 -טימ .רעטעמ 50 ַא ךרעב ,עבירט ַא ןופ טנעָאנ ךיז ןעניפעג רימ .רעטרע יד

 .טונימ עקינייא ןָא טלַאה סָאװ ,יירעסיש עקרַאטש ַא זדנוא ףיוא ךיז טנפע לָאמַא

 ,דרע רעד וצ עטקירדעגוצ ןגיל ןביילב ןוא רעטרע יד ןופ טשינ ךיז ןריר רימ

 -טנַא רעדיוװ זדנוא ןבָאה ייז .ענעלַאפרַאפ ןענעז רימ .סעקלָאי עטכידעג רעטנוא

 רעד ףיוא טירט עשירענלעז ןרעהרעד רימ ןוא ףיוא טרעה יירעסיש יד .טקעד

 -לָאס יד ןופ יירעדערעג עכיוה סָאד ּפָא טכליה סע .לוויטש יד ןעעזרעד ןוא עבירט

 -ַאבמוא ןגיל רימ .םעטָא םעד ןייא ןטלַאה רימ .זדנוא ייברַאפ ןעייג ייז ,ןטַאד

 זַא ןײזטסּוװַאב ןלופ םייב ןענעז ייז .ױזַא ןעוט רעדניק ערעזדנוא ךיוא .ךעלגעוו

 זדנוא טקרעמַאב ןוא ךרוד טייג עדנַאב עשירעדרעמ יד ,ליטש ןגיל ןפרַאד ייז

 סָאװ טשינ ןסייוו רימ .טייצ עגנַאל ַא רימ ןגיל ױזַא .רעליטש טרעוו סע .טשינ

 רימ ןרעהרעד סנטייוורעדנופ .טכַאנרַאפ ןיוש זיא סע .רָאפ טמוק זדנוא םורַא

 ןיא ןייגוצ ןלָאז זדנוא ןופ עקינייא זַא ןסילשַאב רימ .דניק ןיילק ַא ןופ ןייוועג ַא
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 םוא ייז ןרעק םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא ןוא סױרַא ןעייג ייז .גנוטכיר רענעי

 ךיז טזייו סע .טנעה יד ףיוא דניק ןיילק ַא טלַאה עכלעוו ,יורפ רעשידִיי ַא טימ

 20 ןופ עּפורג ַא ןענופעג ךיז טָאה זדנוא ןופ רעטעמ 300--200 ַא זַא סױרַא

 דניק ןטימ יורפ יד ןוא עװװעסָאק ןיא רעגַאל ןשידִיי םענופ ןדִיי עטנּפָאװַאב

 .רעטקָאד ַא ןעוועג זיא ןַאמ ריא ,רעמינָאלס ַא זיא יורפ יד .ייז טימ ןעוועג זיא

 .טשינ טציא ךיא קנעדעג ןעמָאנ:עילימַאפ ריא

 םענופ ןייוועג סָאד טרעהרעד טָאה לורטַאּפ רעשטייד רעקידנעייגייברַאפ ַא

 ןטימ יורפ יד ןוא ןפָאלעצ ךיז זיא עּפורג יד .יירעסיש ַא טנפעעג ןוא דניק

 .קעװַא ןשטייד יד ןענעז ןסישַאב ןכָאנ .ןריולרַאפ ןעמעלַא ףיולעג ןיא טָאה דניק

 לסיב ַא סיוא ןבָארג רימ ?דניק קידנענייו ַא טימ טציא ןָאט רימ ןלָאז סָאװ

 זיא רעטומ יד .טשינ ךיז טקַיורַאב סע .דניק םעד ןביג ןוא רעסַאװ קיּפמוז

 ןיא ּפָא זדנוא ןופ טייג יז .דניק ריא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקמוא ליוו יז .,.,טיירג

 רעטומ יד ,ןפָאלשטנַא טרעוו דניק סָאד .טסוק ַא רעטנוא ךיז טגייל ןוא טייז ַא

 ףיוא ךיז קידנטלַאה ןעגנַאגעגכָאנ רעטעּפש זדנוא זיא דניק ןקידנענייו ןטימ

 .זדנוא ןופ קחרמ ןטמיטשַאב ַא

 .רעליטש טרעוװ יירעסיש יד .עוװַאלבָא רעד ןופ גָאט רעטסקעז רעד .,ךָאװטימ

 .ןטָאימעלוּפ ןופ יירעסיש ַא ןטייז ענעדישרַאפ ןופ ךיז טגָארטרעד טייצ וצ טייצ ןופ

 ,טשינ ביוא !ןייג --- ןסילשַאב רימ .קירוצ ןעמוקעג טשינ זיא קורטילָאּפ רעד

 ףיוא ןייטש םיוק רימ ןענעק טײקכַאוװש ןופ .רעגנוה ןופ ןעמוקמוא ָאד רימ ןלעוו

 ןיא וליפַא ןלַאפנײרַא יאדָאב ,ןייג רימ ןזומ ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ .סיפ יד

 אנקמ טציא ןענעז רימ .ןבעל ןרַאפ לגנַארעג סָאד גונעג .ןשטייד יד ןופ טנעה יד

 ןבָאה רימ .ןעורּפָא ךיז רימ ןוומ רעטעמ טרעדנוה רָאּפ עדעי .ענעמוקעגמוא יד

 -עזדנוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיז ןזָאל ןוא גנַאגפיוא-ןוז ןטימ טרישרַאמעגסױרַא

 רימ סָאװ עבירט רעדעי ייב .רעסַאװ ןעמוקַאב וצ ידכ ןרעגַאל עטזָאלרַאפ ער

 .ןעגנוטייצ :סנטסָאּפ עשטייד ןופ םינמיס ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ךרוד ןעייג

 טימ ןעשעג לָאז ,עטרינגיזער ןצנַאגניא ,םַאזגנַאל ןעייג רימ .לג"דא ןענָארטַאּפ

 ןוא יקסװָארטסָא עמַאשז ןעייג עטשרע יד .גונעג ,ןעמעלַא טימ סָאװ סָאד זדנוא

 -יטש טרעוװ דלַאװ ןיא .,גָאט ןבלַאה ךָאנ ןיוש זיא סע .יקסוװָאקנַאטס קַאילָאּפ רעד

 ?טקידנערַאפ ןיוש עװַאלבָא יד ךעלקריוו זיא יצ ?ןטיידַאב סע לָאז סָאװ .רעל

 ןלעװ יצ -- ךָאנ ךָאד ןבעל רימ ?ךעלגעמ סע זיא ױזַא יו ָאט -- ַאי ביוא ןוא

 סױרַא ןעייג רימ ?דלַאװ ןיא ןדַיי עקידעבעל ןזָאלרעביא ךָאנ ןשטייד יד ןעד

 ןלייטעצ רימ סָאװ סעדעגַאי עקינייא ןעניפעג רימ .לגרעב ַא ףיוא ןּפמוז יד ןופ

 -וקַאב וצ בורג ַא ןבָארג ןעמענ יקסווָאקדוי ערָאב ןוא ךיא .רעדניק יד ןשיוצ

 טשינ ךס ןייק רימ ןענעק טיײקכַאװש רעזדנוא בילוצ .רעסַאװ לסיב ַא ןעמ

 ןבָאה סָאװ ,ךעלגנַיי ייווצ ןפָארטעג רימ ןבָאה שרַאמ רעזדנוא תעב .ןָאטפיוא

 ןענעז סָאד זַא סױרַא ךיז טזייוו סע .ןעמוקנָא רעזדנוא טימ טיירפרעד קרַאטש ךיז

 ןופ ןפָאלטנַא ןענעז ייז .רעקנילַאה ַא זיא ייז ןופ רענייא .ךעלגנִיי עשידִיי ייווצ

 ןפָארטעג ייז טָאה יײצילָאּפ .הטיחש רעקידקיטנָאמ רעד תעב ָאטעג רעמינָאלס

 ןקידנעייטש ןיא ןפָאלעגנײרַא ןענעז ךעלגנַיי יד .ןסָאשעג ייז ףיוא ןוא געוו ןפיוא

 טכַאנרַאפ .ןרָאװעג לוצינ רעבָא ןענעז ייז ,ןסָאשעגכָאנ ייז טָאה יײצילָאּפ יד ,ןרָאק
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 ןטלַאהַאבסיוא רעסעב ךיז ייז ןלעװו ןיײלַא זַא ןגָאז ייז .ךעלגנַיי יד זדנוא ןזָאלרַאפ

 -ַאו טרָאד ןכוז ןוא ןּפמוז יד וצ ןרעקוצמוא ךיז ןסילשַאב רימ .עּפורג ַא ןיא יו

 טבייה סע .טנקלָאװרַאפ זיא למיה רעד .לקנוט טרעוו סע .קירוצ ןעייג רימ .רעס

 ,לדנגער ןיילק ַא ןפירט ןָא

 ךיילג ,רענַאזיטרַאּפ עשידִיי ייווצ זדנוא ןבעל ןזיווַאב ךיז ןבָאה לָאמַאטימ

 ןוא (שזדָאל ןופ) רענּפעג ןעוװעג זיא רענייא ,ןלַאפעגּפָארַא למיה ןופ ןטלָאװ ייז

 ןרעוו גנושַאררעביא ןופ .*װעיַאּפַאשט, ןבעגעג ןעמָאנ ַא רימ ןבָאה ןטייווצ םעד

 עשיסור עשירעטילימ) *עקשזַאלקַאב; ַא זדנוא ןביג ייז .טלמוטעצ טושּפ רימ

 .רעסַאװ סָאד ןעזרעד םייב דליוו טושּפ ןרעו רימ .רעסַאװ םענייר טימ (שַאלפי

 ןייא ןלייט רימ .ריזח לקיטש ַא ןוא טיורב לבעל ןבלַאה ַא ךיוא זדנוא ןביג ייז

 ןבָאה ייז ,רעסַאװ טימ ןעקנירטרַאפ וצ ןביג ןוא ךעלעקיטש עניילק וצ ןעמעלַא

 רימ .רעסַאװ ףיוא ןָא ןפערט ןוא ןבָארג ןָא ןבייה רימ .לדיר ַא ךיוא ךיז טימ

 רענַאזיטרַאּפ ייוצ יד ןופ .ןעקנירט ןוא עטָאלב רעקיצומש רעד וצ וצ ןלַאפ

 רעמ ָאטשינ זיא דלַאװ ןיא .טקידנערַאפ זיא עװַאלבָא יד זַא ךיז רימ ןסיוורעד

 ןפרָאװעגרעדנַאנופ ןענעז ייז םורַא ןוא טנערברַאפ ןענעז ןרעגַאל יד .רעטילימ ןייק

 יד וצ ןלַאפעגנײרַא ןענעז ןדַיי ליפ .סעברַא ,שיילפ ,לפָאטרַאק יו ,ןטקודָארּפ

 -ןבעל .סרעּפרעק עטיוט ךס ַא ךיז ןרעגלַאװ דלַאװ ןיא .טנעה יד ןיא ןשטייד

 .קיניױו רעייז ןעמ טפערט ענעבילבעג

 רעוש טרעוו סע .עטקייועגכרוד ןענעז רימ .רעהפיוא ןָא טנגער טכַאניײב

 ןרעגַאל יד ןיא ןטקודָארּפ ןכוז ןעייג עקינייא ךָאנ ןוא ךיא .ךיז ןגעװַאב וצ

 .סרעמע עכעלטע ,לפָאטרַאק ,שיילפ רימ ןעניפעג רעגַאל ןטנערבעגּפָא ןַא ןיא

 ,עקפיצ ,רתסא .קירוצ סע ןגָארט ןוא ןטקודָארּפ יד טימ סרעמע עלופ ןָא ןגייל רימ

 ןלעטש ןוא רעייפ ַא ףיוא ןגייל ,טעברַא רעד וצ ךיילג ךיז ןעמענ עלייב ,עילָארַאק

 ךיוא .ןגער ַא ןופ ,בורג ןיא ןבילקעגנָא טכַאנרעביא ךיז טָאה רעסַאװ .ןכָאק ךיז

 ןוא ןרעגַאל יד רעביא סױרַא רעדיוו ךיז ןזָאל רימ .רעהפיוא ןָא טסיג טציא

 .ךיז וצ ןעמוק וצ ןָא זייווכעלסיב ןבייה ןוא ןסע רימ .ןטקודָארּפ רעדיוו ןעגנערב

 ןייז טשינ טניפעג רֶע .יקסווָאקטיד ןבואר ןייג וצ טמוק עּפורג רעזדנוא וצ

 ןעמוק רעגַאל רעװעסָאק םענעזעוװעג םענופ ןדִיי עקינייא ךָאנ ,דניק ןוא יורפ

 .ןעמַאזוצ ןיוש ךיז ןטלַאה רימ .זדנוא וצ

 -עטילימ רעד טימ טָאה ווָאמערפעי רידנַאמָאק רעד זַא טלייצרעד ןבואר

 ןשטייד יד יוװ ךיילג רעבָא ,טקנוּפ-סגנוקידיײטרַאפ ַא ןעמונרַאפ עּפורג רעשיר

 -טנַא זיא ןוא עּפורג יד טזָאלעגרעביא רידנַאמָאק רעד טָאה ןפירגעגנָא ןבָאה

 ןטָאשעצ ךיז ןבָאה עקירעביא יד ,ןעמוקעגמוא ןענעז ןדִיי 42 יד ןופ ליפ ,ןפָאל

 ,יורפ ןיימ ,ךיא :ןעמַאזצ ךיז טלַאה עילימַאפ עצנַאג רעזדנוא .דלַאװ ןרעביא
 ,עקנילומ רעקירעי-פ רעד ןוא עקשטַאדיא עקירעי-12 יד -- רעדניק ייווצ עניימ

 ערעייז טימ רעדנעס ,בקעי סרעגָאװש עניימ ,הקבר ןירעגעווש ,לחר רעגיווש ןיימ

 רעדניק ערעייז טימ עּפיל רעגָאװש ,עלייב רעטסעוװש ןיימ ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 .ןעמַאזצ עלַא ךיז ןטלַאה רימ .ףסוי ןוא עינָאס

 רימ ,ןטקודָארּפ רעטייוו ןעגנערב רימ .רעבירַא זיא גָאט רעקיטשרענָאד רעד

 ייב ךיז ןענעקירט רימ .טרעהעגפיוא ןגער רעד טָאה טכַאנרַאפ .ןסע ןוא ןכָאקי
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 טימ ןעמַאזוצ קורטילָאּפ רעד זדנוא וצ ןעמוקעג זיא ירפ קיטיירפ .ןרעייפ יד

 רעדיוו זדנוא רע טעװ טציא :ןרעלק רימ .ייז טימ ךיז ןעיירפרעד רימ .ןעלדנייש

 דלַאװ רערָאנ-עשטליװ ןיא ןדִַיי ענעבילברַאפ לסיב סָאד ןביילקפיונוצ ,ןריזינַאגרָא

 ןסיוורעד קורטילָאּפ ןופ רָאנ .ןעועג זיא סע יוװ דַאירטָא ןַא רעדיוו ןפַאש ןוא

 .ןריזינַאגרָא סעּפע ןזָאל םיוק ךיז טעװ סע זַא ַאזַא זיא עיצַאוטיס יד זַא ךיז רימ

 וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה לייט ַא .טּפַאלקעצ ןענעז סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ עלַא

 -כיר רעד ןיא ,עיניל-ןַאבנזייא רעד וצ ךיז ןסײרכרודַא ןוא דלַאװו םעד ןזָאלרַאפ

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא .סעטָאלב רעקסניּפ יד ןופ גנוט

 דלַאװ ןרעביא .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעג טייהרעקידעבעל רעדָא דלַאװ

 קידנעייז טשינ ,קיטכיזרָאפ רעייז ןענעז סָאװ סעקּפורג עניילק םורַא ךיז ןעיירד

 .רעבירַא ןיוש זיא רַאפעג יד יצ רעכיז ןצנַאגניא ךָאנ

 יד ףיא עװַאלבָא רעסיורג רעד ןיא זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש

 רעבמעטּפעס ןט18 םעד קיטיירפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ

 סָאװ ,רעטילימ שטייד סעיזיויד ערעלוגער 2 ןעמונעגלייטנָא ןבָאה ,2

 טנזיוט 44 טלייצעג ןבָאה ייז ,טנָארפ ןפיוא ןרָאפוצּפָא טמיטשַאב ןעוועג ןענעז

 יד סָאװ ,רעפרעד :ןברוח ַא טכַאמעגנָא ייז ןבָאה טנגעג רעצנַאג רעד ןיא .רענלעז

 ןעמ טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ןציטשרעטנוא ןיא טקיטכעדרַאפ ייז ןבָאה ןשטייד

 -עג טנערברַאפ ךיוא טלָאמעד זיא דנַא"צ .ןסָאשעצ םירעיוּפ ליפ ןוא טנערברַאפ

 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ערָאנעשטליװ .שטיוואבלאק ףרָאד סָאד ןרָאװ

 ,קיטיירפ .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענעז ןרָאטוכ עלַא ןוא דלַאװ

 -ָאיצנַאטס-טּפיוה רעד ןעוועג טרָאד זיא ,עװַאלבָא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 -עשטליוו ןיא ןײרַא זיא רעטילימ סָאד רָאנ יו .רעטילימ ןופ טקנוּפ-סגנורינ

 ןײגסױרַא טזָאלעג טשינ םענייק ןוא טלגנירעגמורַא רעזייה עלַא ייז ןבָאה ערָאנ

 םורַא טייצ ַא ןיא ןשטנעמ יד טימ רעזייה יד ןדנוצעגרעטנוא ךָאנרעד ןוא

 -רַאפ רעטרע עטנערבעגּפָא יד ףיוא ןענופעג ךָאנ רימ ןבָאה עוװַאלבָא רעד ךָאנ

 150 ַא ךרעב טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סערָאנ עשטליוו יד ןופ .סרעּפרעק עטליוק

 ,לַאפוצ יּפ לע רעדָא ,ןעמייה ערעייז ןיא ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,ןַאמ

++ + 
* 

 ןעטיב ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה 1942 רעבמעטּפעס ןט19 םעד תבש זיב

 -נַאש! רעד רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ תוכאלמ-לעב ןעוועג ןענעז סָאד .ןדִיי 6

 עירעמרַאדנַאשז יד .ַא"א ןדימש ,סרעסָאלש ,סרעּפעטש ,סרעטסוש :עירעמרַאד

 -עגנײרַא ייז טָאה ןוא ...ןבָאה טפרַאדעג ייז טָאה יז לייוו ןבעל טזָאלעג ייז טָאה
 ןעמַאװצ ןעװעג עלַא ןענעז ייז ּוװ ,טָאטש-יינ ףיוא זה סיורג ַא ןיא טצעז

 -רעלַאג עקשַאב ןירעקייטּפַא יד ןענופעג ךיוא לטעטש ןיא ךיז טָאה םעד רעסיוא

 -נָא טָאה יז רעכלעוו טימ קייטּפַא ןיא טניווװעג טָאה סָאװ ,ןייטשלעקניפ-ןייטש

 ןַא טזָאלעגּפָארַא לטעטש ןרעטניה ךיז טָאה רעבמעטּפעס 19 םעד תבש .טריפעג

 ןענעז ייז .טײל-ָאּפַאטסעג עקינייא ןגיטשעגסיוא ןענעז סע ןכלעוו ןופ ןַאלּפָארע

 עטצעל סָאד ןעגנערבמוא ךיילג טרָאד ןליופַאב ןוא עירעמרַאדנַאשז ןיא קעװַא

 .ןיירנעדוי ןרעוװ זומ לטעטש סָאד לייוו ,ןדִיי לסיב
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 ןפנָארב טימ ןסּפעש 2 טלעטשעגוצ טָאה שטימזוק רעטסיימרעגריב רעד

 -נָא יד ןבָאה לעפַאב ןטיול ,טסעג עבושח יד רַאפ גָאטימ ַא טנדרָאעגנייא ןוא

 -עגמורַא ײצילָאּפ עשיסורסייו יד ןוא עירעמרַאדנַאשז יד ,םיחרוא ענעמוקעג

 עלַא ןבָאה ןוא ,סהילדג השמ ןוא רעטסוש םעד קילעז ןופ זיוה סָאד טלגניר

 ןפיוא טריפעגסױרַא ,טכירעג טשינרָאג ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכעלקילגמוא

 לַאפוצ ַא ךרוד .ןסָאשרעד ךיילג ןוא טנַאװ רעד סיוא גנעל טלעטשעצ .,ףיוה

 -עג זיא סע ןעמעוו ,יורפ סמיריימ לארשי ,סלשריי הקבר טעװעטַארעג ךיז טָאה

 טָאה ןדִיי יד ןסישרעד ןכָאנ .גנולגנירמורַא רעד ןופ ךיז ןעײרדוצסױרַא ןעגנול

 :-קעװַא םירעיוּפ ןבָאה לעפַאב ַא ףיוא ןוא ןרופ טכַארבעג עירעמרַאדנַאשז יד

 .זדנָאיסק ןופ זיוה ןרעטניה ,גרַאב ןפיוא בורג ַא ןיא סרעּפרעק עטיוט יד טריפעג

 ץלַא ,טניווועג ןבָאה ןדִיי יד ּוװ זיוה םעניא ןײרַא ךָאנרעד ןענעז ןעמרַאדנַאשז יד

 -עגרעביא עקירעביא סָאד ןוא ןכַאז ערעסעב יד ןעמונעגוצ ,טרעטשינעגכרוד

 ןופ ןיוש קידנסיוװ ,טרַאװעג סנטייוורעדנופ ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ יד רַאפ טזָאל

 ןעוועג דָארג זיא גָאט רענעי .ןסינעג סעּפע ךיוא ןלעוו ייז זַא קיטקַארּפ רעד

 יד טּפַאכעצ ןוא זיוה סָאד ןלַאפַאב ןענעז םירעיוּפ ?עקידבוט:םוי; יד .אגִח

 .ןכַאז ענעבילברַאפ

 עקשַאב .לטעטש ןיא ןדִיי ייוצ עטצעל יד ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 ןוא קײטּפַא ןיא טניווועג ןבָאה אמיפ ןוז רעקירָאי-4 ריא ןוא ןירעקיײטּפַא יד

 רעד ןופ טנעָאנ ןענופעג ךיז טָאה קיײטּפַא יד .טפַאשרעניד עשַיױג ַא טַאהעג

 ןבעג גנוטכַא לָאז יז ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא טפַאשרעניד רעד .עירעמרַאדנַאשז

 רימ טָאה סָאד .דלַאװ ןיא ןפיולטנַא טשינ ןלָאז ייז ,דניק ןטימ ןעקשַאב ףיוא

 טָאה סָאװ ,אזראק ,קיײטּפַא רעד ןופ ןירעניד ַא טלייצרעד גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיז טָאה אזראק .ןעקשַאב טימ ןענופעג ךיז טייצ עצנַאג יד

 טשינ עקשַאב טָאה תבש םענעי .קײטּפַא ןיא טעברַאעג ןוא ןעטיב ןיא ןענופעג

 ריא טָאה טפַאשרעניד יד .ןדַיי ענעבילברַאפ יד טימ רָאפ טמוק סע סָאװ טסּוװעג

 רעבעוו רַאדנַאשז רעד ןעמוקעג קייטּפַא ןיא זיא טכַאנרַאפ .טלייצרעד טשינרָאג

 רע .עירעמרַאדנַאשז ןיא םיא טימ ןייגוצ ןוא ןָאטנָא ךיז ןעקשַאב ןטעבעג ןוא

 סָאד ןָאטעגנָא ןעמיפ טָאה עקשַאב .דניק סָאד ןעמענטימ ןסייהעג ךיוא ריא טָאה

 ןעמיפ קידנריפ ,קײטּפַא ןופ סױרַא זיא ןוא ןָאטעגנָא ןײלַא ךיז טָאה ,עלעטנַאמ

 ,זיוה סזדנָאיסק ןרעטניה בורג רעד וצ זיב טריפעגוצ ייז טָאה רעבעוו .לטנעה ןרַאפ

 ןדִיי יד ןופ סרעּפרעק עטיוט 55 עטכַארבעג סָאװ רָאנ יד ןגעלעג ןענעז סע ּוװ

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ייז ןוא ןעקמיפ טימ ןעקשַאב ןסָאשרעד ךיילג טָאה רעבעוו

 .ןײרַא בורג

 רעטלַא רעד ןופ לטיּפַאק עטצעל סָאד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא םעד טימ -

 ,הליהק רעשידִיי רענעטיב

 += א
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 רעביא סױרַא ךיז רימ ןזָאל רעבמעטּפעס טַאנָאמ ןופ געט עטצעל יד ןיא
 ,שיילפ --- טוג זדנוא רַאפ זיא ץלַא .ןטקודָארּפ ןכוז ןרעגַאל עטנערבעגּפָא יד

 טשינ ןענעז רימ .עּפָארטסַאטַאק-רעגנוה ַא ברע ןעייטש רימ .רענרעק ,לפָאטרַאק
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 ןופ ןײגוצסױרַא סָאװ טימ ָאטשינ ,טשינ רימ ןבָאה רעוועג ןייק .טריזינַאגרָא

 .זדנוא םורַא ךיז טוט סע סָאװ טשינ רימ ןסייוו ךיוא ןוא ףרָאד ַא ןיא דלַאוװ

 סָאװ קורטילַאּפ רעד זיא זדנוא טימ ןעמַאזצ .ןַאמ 150 ַא טציא ןענעז רימ

 ןַא ףיונוצ טפור רע .קירוצ ךָאנרעד רעבָא טמוק ,ןדנווושרַאפ לָאמטּפָא טרעוו

 קורטילָאּפ ןטימ ןעמַאזצ ןענעז גנולמַאזרַאפ רעד וצ .גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא

 ענעבילברַאפ יד זַא זדנוא טעדלעמ קורטילָאּפ רעד .ןסורסייוו עקינייא ןעמוקעג

 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןזומ ןדִיי יד זַא ןסָאלשַאב ןבָאה בַאטש ןטימ רענַאזיטרַאּפ

 -ורג ךיז ןבָאה ייז תמחמ ,ןדִיי יד ןעוועג םרוג ןבָאה עװַאלבָא עקיטציא יד לייוו

 -כרוד ןשטייד יד ןבָאה רַאפרעד ןוא לָאצ רערעסערג ַא ןיא דלַאו ןיא טריּפ

 קעװַא ךיז טלעטש קורטילָאּפ ןופ טרָאװ:ריפניירַא ןכָאנ .עװַאלבָא יד טריפעג

 לסקַא ןפיוא טגָארט רע .יקסוָאלװַאּפ אקשַאּפ םיוב ןטקַאהעגרעטנוא ןַא ףיוא

 אקשַאּפ .ןטַאנַארג טקעטשרַאפ ןענעז לטרַאג ןיא ןוא סקיב עשיטַאמָאטיױא ןַא

 -ַאלבָא רעטצעל רעד תעב ןענעז דניק ןוא יורפ ןייז .רעיױּפ רערָאנ-עשטליוװ ַא זיא

 -רַאֹפ סיקסװָאלװַאּפ יד ןענעז טציא .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טנערברַאפ עוו

 .רעדירב 23 ןבילב

 טנעז ןדִיי ריא; :עדער עקידרעטייוו יד זדנוא רַאפ טלַאה יקסוװָאלװַאּפ ָאקשַאּפ |

 רימ .ןעמוקעגרָאפ עװַאלבָא יד זיא ךייא בילוצ .קילגמוא ןקיטציא ןיא קידלוש

 ערעייא ...ןייז שרעדנַא טעװ ריא זַא קידנעניימ דלַאװ ןיא טזָאלעגנײרַא ךייא ןבָאה

 ןיא ייז טריפעג ,עװַאּפמָא רעד תעב ןשטייד יד וצ ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה ןדַיי

 ,רענַאזיטרַאּפ יד טציטשעג ןבָאה סָאװ םירעוּפ יד ףיוא ןזיװעגנָא ןוא רעפרעד יד

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןשטייד יד ךרוד ןענעז סעילימַאפ ערעייז ןוא םירעיוּפ יד

 ,בַאטש ןטימ ןעמַאזוצ רענַאזיטרַאּפ יד ,עלַא רימ ,ָאזלַא .ןרָאװעג טנערברַאפ רעדָא

 ןיא קירוצ ךייא טייג ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ טזומ ןדִיי ריא זַא ןסָאלשַאב ןבָאה

 -שזיר ןייק רָאג רעדָא ,ןעטיב ,עװעסָאק ןייק -- ךעלטעטש ןוא טעטש ערעייא

 סע ןמז לכ ץזָאלרַאפ ריא טזומ דלַאװ םעד .ןדַיי עלַא ךָאנ ןבעל סע ּוװ ,יָאנ

 ןוא רענַאזיטרַאּפ זדנוא רַאפ ןבָאה דלַאו םעד ןזומ רימ .טעּפש טשינ ךָאנ זיא

 ,"ןָאט וצ טָאה ריא סָאװ ןסיוו טלָאז ריא .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא רַאפ טשינ

 טימ ןעמַאזוצ ןײרַא דלַאװ ןיא קעװַא טייג ןוא עדער ןייז טקידנע עקשַאּפ

 :רעדיו טדער רעכלעוו קורטילָאּפ רעד זדנוא טימ טביילברַאפ סע .םירבח ענייז

 ייז .סולשַאב ַא זיא סָאד .ןַאיטרַאּפ ןופ דייר יד טרעהעג טָאה ריא !םירבח;

 ןליו רַאפרעד ןוא עװַאלבָא רעד ןופ ענעטילעג ןענעז ייז ,טרעטיברַאפ ןענעז

 ןביילברַאפ .עגַאל רעטכעלש רעייז ַא ןיא טציא טנעז ריא ,ןקידלושַאב ךייא ייז

 ךיא לָאז ,ןסישרעד רעדָא ןביירטעצ ךייא ןלעוו ייז ,טשינ ריא טנעק דלַאװ ןיא

 סָאד -- ?ךעלטעטש ןוא טעטש ערעייא ןיא דלַאװ ןופ ןקישסיױרַא קירוצ ךייא

 ?"םַאצמעינ'ק יקבורָאסַאימ ַאנ,; ?ןקיש ךייא ךיא לעװ ּוװ .ןוט טשינ ךיא לעוװ

 ןיימ ןופ .ןָאט טשינ סָאד ןעק ךיא ,ןיינ .(?ןשטייד יד ןופ עקטַאי-שיילפ רעד וצ)

 ךיא לָאז .ךייא רַאפ ןָאטעג ץלַא ןוא טיהעג טייצ עצנַאג יד ךייא ךיא בָאה טייז

 ןיא ךייא ןריזינַאגרָא וצ סילשַאב ךיא ףיינ ?םוקמוא םוצ ןקישּפָא טציא ךייא

 יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןפרַאו טשינ ,טרינילּפיצסיד ןייז טלָאז ריא .סעּפורג

 ןטלַאה ךיז זומ עּפורג רעדעי ןוא לעפַאב ַא טיול רָאנ דלַאװ ןרעביא ןייג .ןגיוא
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 ןַאמ 18 .סעּפורג 4 ןיא טלייטעצ ןרעוו רימ ,?ןטקנוּפ ענעזיוועגנָא ןיא ,רעדנוזַאב

 -ַאװצ יקסװָאקנַאטס קַאילָאּפ רעד .עּפורג ןייא ןיא קורטילָאּפ ןטימ ךיז ןעניפעג

 טניפעג עכלעוו ,עּפורג רעטייוצ ַא ןופ רעריפנָא ןענעז ןיקסניטעּפעש טימ ןעמ

 -ַאב טרעוו יקסווָאקדוי לאומש .רעטשרע רעד ןופ רעטעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ךיז

 .רעטרעפ רעד ןופ -- ךיא ןוא ,עּפורג רעטירד רעד ןופ רעריפנָא ןַא רַאפ טמיטש

 קחרמ ַא ףיוא ,דלַאװ ןיא רעטרע עטמיטשַאב ערעזדנוא ףיוא ךיז ןעייגעצ רימ

 ןבָארג רימ .ןדָאב ןקיּפמוז ןפיוא ךיז ןגיילעצ רימ .רעטעמָאליק ןגרַאק ַא ןופ

 טיול ןדעי ןלייטרַאפ רימ ןכלעוו ,ןרָאק רעמע ןַא ּפָא ןכָאק ,רעסַאװ ףיוא בורג ַא

 ןוא זדנוא וצ וצ ןעמוק סָאװ םירעױּפ םורַא ךיז ןעיירד דלַאװ ןיא .סָאמ ַא

 .ןרעגַאל עטּפַאלקעצ יד ןופ רענַאזיטרַאּפ ןענעז ייז זַא ןגָאז ייז .זדנוא ןטכַארטַאב

 -כיר ענעדיישרַאפ ןופ יירעסיש עטייו ַא טרעהעג רימ ןבָאה גָאט םענעי

 רימ זַא קידנעניימ ,טכַא ןייק טגיילעג טשינ םעד ףיוא רעבָא ןבָאה רימ ,ןעגנוט

 ןוװָאכלָא ןַא ןיא ,עװעּפָארק רעכיוה ןשיווצ רימ ןגיל טכַאנייב .רעכיז ןיוש ןענעז

 עּפורג רעזדנוא .ןרָאק ןופ רענרעק לסיב ַא רעדיוו רימ ןכָאק ןגרָאמ ףיוא .דלַאװ

 וצ ןָא קיליוויירפ ךיז טיג (קישטנעליוו) ןוטוק עקשעּפ רתסא .,ןַאמ 40 טלייצ

 יז טייג םעד בילוצ ןוא ,רעדלעפ רערָאנ-עשטליװ יד ןיא לפָאטרַאק ןבָארג ןייג

 -נעסינ .א .יורפ ןייז טימ ץכ לאוי ךיוא ןעייג ריא טימ .רעגַאל סקורטילָאּפ ןיא

 טרעלקרעד ,רעטומ ןייז טימ ןעמַאזוצ עּפורג רעזדנוא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,םיוב

 ףרַאד ןעמ .טנווייל ןוא עקשטער טימ ןגָאװ ַא עבירט ַא ףיוא ןעזעג טָאה רע זַא

 -נעסינ רָאנ .ןייג טשינ ייז זָאל ךיא ,ןכָאק וצ סָאװ טימ ןייז טעװ ןעגנערב ןייג סע

 .ןעגנערב סע ןייג ןליוו ייז זַא טסעפ וצ ןעייטש עלייב רעטסעווש ןיימ ןוא םיוב

 יז ןלעװ דלַאב ןוא ,רעטעמָאליק ןבלַאהטרעדנָא ןַא ךרעב ,טייו טשינ זיא סע

 ןיא רעגַאל רעזדנוא ןופ קעװַא ןעייג ייז ןוא ךָאנ זָאל ךיא .קירוצ םעד טימ ןייז

 טשינ טייג סע .גָאטײב רעגייז ַא סנייא זיא סע .עבירט רעד ןופ גנוטכיר רעד

 רָאג ,ןסָאש 8 ןרעהרעד רימ ןוא ןײגקעװַא רעייז ןופ טונימ 10 ןייק ייברַאפ

 ןייטש ןביילב רימ .קעװַא ןענעז ייז ןיהּוװ גנוטכיר רעד ןיא ,זדנוא ןופ טנעַאנ

 ןסיש עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ יצ :טסיש סע רעװ טשינ ןסייו רימ .טלמוטעצ

 ןענעז סָאד רעדָא ,סעבירט יד רעביא ןײגמורַא ןרַאפ ןשטנעמ ערעזדנוא ףיוא

 דלַאװ ןיא רעפיט ןיירַא ןעייג ןוא טרָא סָאד לענש ןזָאלרַאפ רימ ,ןשטייד רָאג

 ,תולוק זדנוא וצ ךיז ןגָארטרעד סע .עװעּפָארק רעכיוה ןשיוװצ ךיז ןגיילעצ ןוא

 .עװַאלבָא ןַא זיא סע זַא רָאלק זיא'ס

 םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ רימ ןגיל עלַא .ענעלַאפרַאפ ןיוש רימ ןענעז טציא

 ןיא ןקרעמַאב טשינ ייז לָאז ןעמ דרע רעד וצ ךיז ןעילוט רעדניק יד .םעטָא

 .ןטָאימעלוּפ ןוא ןסקיב ןופ יירעסיש עקרַאטש ַא ךיז טרעהרעד םורַא טונימ 20 ַא

 -ורג סקורטילָאּפ םעד ןוא סיקסווָאקנַאטס ןופ גנוטכיר רעד ןופ זיא יירעסיש יד

 ,םיובנעסינ םהרבַא ןפיולוצ טמוק םעצולּפ .טונימ 10 ַא ייב ןָא טלַאה ןוא סעּפ

 טלמַאטש םעטָא ןטקַאהרַאפ ַא טימ ןוא ,רענעקָארשעגרעביא ןוא רעסַאלב-טיוט ַא

 -- ??רעדנעס ,בקעי ,עלייב ןענעז ּוװ; -- "..ןסָאשעג ...ןשטייד, :סױרַא רע

 *.,טשינ סייוו'כ;
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 -נעס ,בקעי ,עלייב ,ךיא -- עבירט רעד וצ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ; --

 ןביג ,זדנוא ןופ טנעָאנ ,טייז רעד ןופ ,לָאמַאטימ .ןטייווצ ןרעטניה רענייא ,רעד

 .זדנוא ףיֹוא ןסיש ךיילג ןעמענ ןוא י"ּפָאה; ןעיירש ,ןשטייד ףיוא בייה ַא ךיז

 ךיא סייו -- ייז טימ ןעשעג זיא סע סָאװ .,.,דלַאװ ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיב ךיא

 *...טשינ

 טציא ןרָאט רימ .םעטָא םיא טלעפרַאפ סע .ןדער טשינ רעמ ןעק םהרבַא

 סקורטילָאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןופ יירעסיש יד ,ליטש ןביילב רימ ,ןדער טשינ

 סָאװ ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ טשינ ןסייו רימ .טרעהעגפיוא טָאה עּפורג

 ןביוהעגנָא יינסָאדנופ ןבָאה ןשטייד יד זַא סיוא טזייוו .זדנוא םורַא ךיז טוט סע

 םַאזגנַאל .ןדִיי ןַארַאפ ךָאנ ןענעז דלַאװ ןיא זַא ךיז ןסיוורעד ןכָאנ ,עוװַאלבָא ןַא

 ןופ טַאלב ןקידנלַאפּפָארַא ןַא ןופ ךרָאש רעטסדנימ רעד .ןטונימ יד ךיז ןעַיצ

 קירוצ טמוק טכַאנרַאפ .דרע רעד ףיוא ןגיל רימ .רעביא זדנוא טקערש םיוב

 ןשטייד יד רָאנ יוװ זַא טלייצרעד יז .ענעקָארשעגרעביא ןַא ,עטרעדורעצ ַא ,עלייב

 ןבעגעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןפָאלעגנײרַא יז זיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה

 ךָאנרעד .ּפָאק ריא רעביא ןגיולפעג ןענעז ןליוק יד .עװעּפָארק רעכיוה ןשיווצ

 .ריא ןבעל ןעגנַאגעגייברַאפ ,ייר רעטיירב ַא ןיא טלעטשעגסיוא ,ןשטייד יד ןענעז

 םעד ןוא ףוצרּפ ןייז ןעזעג יונעג טָאה יז .לוויטש ןטימ טרירעגנָא יז טָאה רענייא

 ןוא סיקסוװָאקנַאטס ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא ןענעז ייז .ליומ ןייז ןיא רַאגיצ

 עלייב ,"ייז ןגיל ָאד, :ןטייוצ םוצ רענייא קידנגָאז ,סעּפורג סקורטילָאּפ םעד

 טייצ העש ַא רעביא ךָאנרעד ,עװעּפָארק רעד ןשיוצ ןגעלעג טכַאנייב זיב זיא

 יז טסייוו ןבקעי ןוא ןרעדנעס ןגעוו .ןפָארטעג זדנוא טָאה יז זיב ,טעשזדנָאלבעג !

 .טשינרָאג

 -עכלָא ןקיּפמוז ַא ןיא טכַאנ יד זיא רעטצניפ רעדנוזַאב ,טכַאנ יד וצ טלַאּפ סע

 ַא ףיא ךיז רַאפ טשינ טסעז וד .עוװעּפָארק רעכיוה רעטכידעג ןשיװצ ,דלַאװ

 ןרעוו ןוא ךיז ןקיאורַאב רימ ןעוו ,טייצ עטסעב רעזדנוא זיא טכַאנ יד ,ָא .ןַאּפש

 זדנוא .ןסע קרַאטש ױזַא טשינ ךיוא ךיז טליוו טייצ רעד ןיא .טגלָאפרַאפ טשינ

 ןָא ךיז טקור רעדיװ ןוא טכַאנ יד ךיז טקידנע דלַאב סָאװ סָאד טקיאורמואַאב

 סע יוװ ,רעבירַא זיא טכַאנ יד ,רעגנוה ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ-טיוט יד טימ גָאט רעד

 ןעגָאיּפש ערעייז טקישעגניײרַא ןשטייד יד ןבָאה ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה

 ערעזדנוא ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה סָאװ םירעוּפ יד ןעוועג ןענעז סָאד .דלַאװ ןיא

 ןשטייד יד .ןסעזעג ןענעז רימ ּוװ טרָא סָאד טשרָאפעגסיױא יונעג ןוא סעּפורג

 גָאטײב רעגייז ַא 1 ,רעבמעטּפעס ןטס20 םעד זיב סעדַאסַאז יד ןיא ןגעלעג ןענעז

 -עג ,ןשטנעמ ריפ ערעזדנוא ףיוא ןפָארטעגנָא ,(תוכוס דעומה-לוח גָאט רעטירד)

 ןבָאה סע ּוװ גנוטכיר רעד ןיא ךָאנרעד קעװַא ןוא יירעסיש ַא ייז ףיוא טנפע

 יז עכלעוו ףיוא ,קורטילָאּפ םעד ןוא יקסוָאקנַאטס ןופ סעּפורג יד ןענופעג ךיז

 יקסווָאקנַאטס ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז טרָא ןפיוא .רעייפ קרַאטש ַא טנפעעג ןבָאה

 טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה ןדִיי קיסיירד .עקינייא ךָאנ ןוא ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ

 ןייז טימ שטיווָאקנימ (סרעדיינש םעד השמ) רעזייל ייז ןשיוװצ ,טייהרעקידעבעל

 רעד ךָאנ .יורפ סנַאמדלעפ ךיוא יװ ,עביל רעטסעוװש רעייז ןוא ריאמ רעדורב

 רעטנוא ,ןדִיי קיסיירד יד ןבָאה ןשטייד יד זַא טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה גנואיירפַאב



 267 ןעטיב סקנּפ

 טשרָאפעגסיוא ,רעדלעפ רעוָאנַאכַאק יד ףיוא טריפעגסױרַא ,ּפעלק ןופ לגָאה ַא

 ,ןסָאשרעד עלַא ןוא

 ןוש ןרינגיזער רימ .קירוצ טשינ ןעמוק רעדנעס ןוא בקעי .קיטשרענָאד

 ,לַאטרַאװק םענופ ןײגוצסױרַא קידנבָאה ארומ ןּפמוז יד ןיא ןגיל רימ .ייז ןופ

 ,טפַארק עוויטקניטסניא יד וליפַא .רעדיוו זדנוא ןרעטַאמ טשרָאד ןוא רעגנוה רעד

 -סיוא זייווכעלסיב טרעוװ ,ךיז ןעװעטַאר וצ ןסיוטש לָאמעלַא זדנוא טגעלפ סָאװ

 -גנַאל ךיז טיצ גָאט רעד .גנוזיילסיוא ןַא ףיוא יו טיוט ןפיוא ןטרַאװ רימ .ןשָאלעג

 רימ ןלעוװ רשפא ,טכַאנרַאפ טרעוו דלַאב .גָאט ןבלַאה ךָאנ ןיוש זיא סע .םַאז

 גנוגעװַאב ַא ןוא שיורעג ַא רימ ןרעהרעד לָאמַאטימ .ןעמעטָאּפָא רעיירפ ןענעק

 לָאמַאטימ ..רעטרע יד ןופ טשינ ךיז ןריר רימ .טייג ץעמע .עװעּפָארק ןשיווצ

 יקסווָאקטיפ -שטיווָאניבַאר רתסא ןעטיווָאניבַאר בקעי

 -ּפָא ןַא טימ ,רעטרעדנערַאפ ַא ןצנַאגניא -- רעדנעס סיוא זדנוא רַאפ טסקַאװ

 סָאד ,סיפ ןוא טנעה עטקיטולברַאפ טימ ,לוויטש ןופ עוועלָאכ רענעטינשעג

 ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא טייג רע סָאװ םיוק .עטָאלב ןיא טרימשעגסיוא טכיזעג

 ;טלייצרעד רע .ןקעטש

 ןוא סופ ןיא ןרָאװעג טעדנווװרַאפ ךיא ןיב יירעסיש רעד תעב ...!בעל ךיא;

 רימ רעביא ןענעז ןשטייד יד .דרע רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג רעטקיטולברַאפ ַא

 סייו ןעמוקעגקעװַא זיא בקעי ּוװ ...טיוט ןיב'כ זַא קידנעניימ ,ןעגנַאגעגכרודַא

 -רעד .טכַאנ עצנַאג ַא ןגעלעג ױזַא ןיב ךיא .ןעזעג טשינ םיא בָאה ךיא ,טשינ ךיא

 םענופ לברַא םענעסירעגּפָא ןַא טימ ,לויטש םעד ןטינשעגפיוא ךיא בָאה ךָאנ

 עשזדנָאלב ךיא יו העש עכעלטע ןיוש ןוא סופ םעד ןדנוברַאפ ךיא בָאה דמעה

 ".,ךייא קידנכוז ,דלַאװ ןיא

 םיא ןרישזַאדנַאברַאפ ,רעסַאװ םיא ןביג רימ .ּפָארַא ךיילג ךיז טזָאל רעדנעס

 רע .ינק ןרעטנוא ,סופ ןופ שיילפ ןכייו ןכרוד ךרודַא זיא ליוק יד .דנּוװ יד
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 רעדיוו טרעוו דלַאװ ןיא .רעגרע ץלַא םיא טרעוו סע .ןלעטשפיוא טשינ ךיז ןעק

 .רָאפ טמוק זדנוא םורַא סָאװ טשינ ןסייוו רימ ,ליטש

 ןלייצרעד ייז .רעבנעטַאװ ןוא רענּפעג זדנוא וצ ןעמוק טכַאנרַאפ קיטיירפ

 לויטש יד .רענעסָאשרעד ַא בקעי טגיל עבירט רעד ןופ טייוו טשינ זַא זדנוא

 -ַאו ןוא רענּפעג .טיירדעגרעביא סענעשעק יד ןוא ןגױצעגּפָארַא םיא ןענע?

 עּפורג רעסיורג ַאזַא טימ ןביילברַאפ קידנלעוו טשינ ,זדנוא ןזָאלרַאפ גרעבנעט

 זיא סע סָאװ ןברוח םעד ןגעװו ךיוא זדנוא ןלייצרעד ייז .ןענעז רימ יו

 רעד תעב .קורטילָאּפ םעד ןוא ןיקסװָאקנַאטס ןופ סעּפורג יד טימ ןעמוקעגרָאפ

 יז ּוד .ןעלדנייש טימ ןעמַאזצ טעװעטַארעג ךיז קורטילָאּפ רעד טָאה יירעסיש

 -ַאפ רעזדנוא ןופ רעטשרע רעד זיא בקעי .טשינ ייז ןסייוו טציא ךיז ןענופעג

 ןענעז עקפסוי ןוא עקּפיצ ...עלַא ןרעיורט רימ .דלַאװ ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ עילימ
 סע ּוו טרָא םענעי וצ סױרַא רימ ןעייג ןהקבר ןוא ןעלייב טימ ,טמוטשעג יו

 רעד וצ םינּפ ןטימ טגיל רעכלעוו ,ןבקעי ןעניפעג רימ ,לַאֿפנָא רעד ןעשעג זיא

 קעװַא ןרַאש רימ .ליוק ַא ןופ טרעכעלעגכרודַא זיא ּפָאק רעד .ּפמוז ןיא ,דרע

 םעד ןקעדרַאפ ,הרובק וצ םיא ןעגנערב רימ .ןדָאב ןקיטָאלב םענופ ךָאמ סָאד

 רעד תעב .םינמיס יו ךעלקעלפ ןײרַא ןלעטש ןוא ןגייווצ ענעקורט טימ רבק

 םייב לָאמ סעדעי רימ ןגעלפ ןטלַאהַאב טרָאד ןגיל רעזדנוא ןופ טייצ רעצנַאג

 -עגמוא םעד דובכ ןבעגּפָא ןוא רבק םייב ךיז ןלעטשּפָא עבירט יד ןייגייברַאפ

 ,דלַאוװ ןיא ןייז ןיימ ןופ רָאי ייווצ יד ןופ ךשמ ןיא ,רעטעּפש ךיוא .םענעמוק

 גָאט ןטירד םעד ןלַאפעג זיא בקעי .רבק ןייז ףיוא ןעוװועג לָאמ ליפ ךיא ןיב

 ,1942 רעבמעטּפעס ןטס230 םעד ,תוכוס דעומה-לוח

 .טנגעג רעקיּפמוז ַא ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא טרָא רעזדנוא רעביא ןטייב רימ

 ןלייטוצנייא ןסילשַאב רימ .ןַאמ 80--70 ַא ןופ ,סעּפורג ייוצ טציא ןענעז רימ

 לסיב סָאד ,ןגרָאז ךיז רַאפ ףרַאד עּפורג רעדעי .סעּפורג ערענעלק ךָאנ ףיוא ךיז

 ,ןזָאלוצסיױא ןָא ךיז טבייה ,ךיז ייב טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,רענרעק ןוא לּפָאטרַאק

 -לעפ רערָאנ-עשטלָאװ יד וצ דלַאװ ןופ ןײגסױרַא :געווסיוא ןייא רָאנ ןבָאה רימ

 ײצילַאּפ ,רַאפעג-סנבעל ַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאד .לּפָאטרַאק ןבָארג ןוא רעד

 -עשטלָאװ יד ןיא לָארטנָאק ףיוא ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ ןשטייד ןוא

 רערָאנ-עשטלָאװ יד ףיוא ןכוזַאב ןכַאמ טפָא ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ יד ךיוא .סערָאנ

 רַאפעג רעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא זדנוא טביירט רעגנוה רעד רעבָא .רעדלעפ

 קעז עכעלטע ןָא רימ ןבָארג דלַאװ םייב טרַאה .ןײרַא געוו ןיא ךיז ןעמ טזָאל

 יז ,רענַאזיטרַאּפ זדנוא ןפערט געוו ןפיוא .רעגַאל ןיא ייז ןגָארט ןוא לּפָאטרַאק

 ייב ןעמענ ייז .זדנוא ןרידיוער ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןצעזסיוא זדנוא ןסייה

 ערעסעב יד ּפָארַא זדנוא ןופ ןעיצ ייז .ייז טלעפעג סע סָאװ סָאד וצ זדנוא

 טגָאז ןזָאלּפָא םייב ןוא העש עכעלטע זדנוא טלַאהרַאפ ןעמ .,ךיש ןוא םישובלמ

 לַאפנגעק ןיא ,טרָא םעד ףיוא ןזייוװַאב טשינ רערעמ ךיז ןלָאז רימ זַא ןָא ןעמ

 יד ןגױצעגּפָארַא ייז ןבָאה עלייב רעטסעווש ןיימ ייב ,ןסישרעד זדנוא ייז ןלעוו

 .סעװרָאב יז ןזָאלעג ןוא לוויטש

 ןמלז ןעמוקעג עּפורג רעזדנוא וצ זיא ,טכַאנרַאפ ןקידנגער ַא ןיא ,לָאמנייא

 יד ,*רענַאזיטרַאּפ; רערָאנ-עשטלָאװ ריפ יד טימ יקצענָאלָאּפ חנ ןוא יקסנַאליגָאמ
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 -כָאנ .ןבױרַאב ייז ןוא סעּפורג עשידִיי ןכוזפיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה *רענַאזיטרַאּפ , 4

 ןעמונעגוצ ייז ןבָאה חנ ןוא ןמלז ןופ עּפורג רעד ןופ טירטסופ יד ךָאנ קידנעייג

 ךוא ןמלז .עּפורג רעשידִיי רעטייווצ ַא וצ ךיז ןריפ ןסייהעג ןוא ןכַאז ליפ ייז ייב

 ןוא ןלעטשסיוא ךיז זדנוא ןסייה ןטידנַאב 4 יד .זדנוא וצ טכַארבעג ייז ןבָאה חנ

 זדנוא טמוק דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ וצ לעפַאב םעד ןריפסיוא טשינ רַאפ זַא ,ןדלעמ

 ךיימ טימ ךימ ,טוג זדנוא ןטכַארטַאב ,ןדייר ךיז וצ טשינ ןזָאל ייז ,ףָארטשטױט

 .ךימ .ןגָאלשעג ייז ןופ טמוקַאב עּפיל .ךיז טימ ןייגטימ ייז ןסייה עּפיל רעגָאװש

 .געוו ןפיוא ןײגוצסױרַא ױזַא יו ןזייוו ןוא סיורָאפ ןייג ייז ןסייה ןחנ ןוא ןענמלז

 טימ .ןזָאלוצּפָא ךימ רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןופ טעבעג סָאד טשינ טפלעה סע

 טשינ ןליוו רעדניק יד ןוא רתסא יורפ ןיימ .געוו םוצ זדנוא ייז ןביירט דלַאװג

 רעדניק יד טימ קעװַא טייג רתסא .סקיב ַא טימ ןרתסא ןגָאלש ייז .ןטערטּפָא

 זדנוא ןסייה ,רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ךרעב זדנוא ןריפ ןטידנַאב יד .טייז ַא ןיא

 קידנפרַאווּוצ ,לוויטש יד ּפָארַא ייז ןעיצ ןענמלז ןוא רימ ןופ ןוא ןצעזסיוא ךיז

 טימ רתסא .ּפָא זדנוא ייז ןזָאל ךָאנרעד .לוויטש עטליופעצ עטלַא רָאּפ 2 זדנוא

 ןענעז ייז .סנטייורעדנופ ןענַאטשעג טײהרענעטלַאהַאברַאפ ןענעז רעדניק יד

 ןבעל ןבילבעג ןענעז רימ זַא קידנביולג טשינ ,זדנוא ףיוא ןפָאלעגנָא םעצולּפ

 יד ןענעז סָאד .דלַאװ ןיא טפַאשרעה עצנַאג יד טציא ןבָאה רערָאנ-עשטלָאװ יד

 ךיז טניפעג ייז ןשיווצ .סעּפורג עטּפַאלקעצ יד ןופ רענַאזיטרַאּפ ןוא םירעיױּפ

 רעד רַאפ זיא רעכלעוו ,וָאלַארָאק ַאיטסָאק רענייא ןוא ווָאקבָאב רעסיוועג ַא

 -ָארעט ןוא ןעװעבַאר רערָאנ-עשטלַאװ יד .רעגַאל ןיא זדנוא ייב ןעוועג עװַאלבָא

 .טלגנירעגמורַא סעדנַאב ערעייז ךרוד רימ ןרעוו טכַאנ עדעי .רדסכ זדנוא ןריזיר

 וצ ןעמענ יז .ּפעק ערעזדנוא רעביא ייז ןסיש זדנוא וצ וצ ןעמוק ייז רעדייא

 טריפעגנָא סעּפורג עכלעזַא טימ טָאה לָאמנייא טשינ .ייז טלעפעג סע סָאװ ץלַא

 -ער טוג ןוא דרע רעד ףיוא ןצעזסיוא ךיז זדנוא ןסייהעג ,יקסווָאלװַאּפ עקשַאּפ

 זיא סע .סעוורָאב ןוא טעקַאנ טעמכ ןיוש ןענעז רימ .םענייא ןדעי טרידיוו

 יד רַאפ טרעטיצעג רימ ןבָאה רעירפ .ךיז טרעטנענרעד רעטניװ רעד ,טסברַאה

 ןיא רעױּפ ןדעי רַאפ ןקערש ךיז ןעמ ףרַאד טציא ,ןשטייד יד ןופ סעװַאלבָא

 טַאהעג טכענ יד שטָאכ רימ ןבָאה רעִירפ .רקפה ןרָאװעג ןענעז רימ .דלַאוװ

 ןגעלפ רעביור יד .טכַאנ ןייק טשינ ,גָאט ןייק טשינ רימ ןבָאה טציא ,עקיאור

 ןבָאה רימ סָאװ טימ עטצעל סָאד ןעמענוצ ןוא טכַאנ ןטימניא ךיוא ןלַאפַאב זדנוא

 .דלַאװ םעד ץזָאלרַאפ וצ טשינ רימ ןסילשַאב ןגעווטסעדנופ ,טקעדעגוצ ךיז

 .קירוצ טשינ רימ ןעייג שטייד םוצ --- ןליוו ייז סָאװ ןָאט זדנוא טימ ייז ןלָאז

 .ןעניפעג ןענעק טשינ זדנוא ןלָאז ייז ידכ ,רעטרע ערעזדנוא טפָא ןטייב רימ

 ךיז רימ ןענעבנג עטעקַאנ ןוא עסעװרָאב .ּפָא זדנוא ייז ןכוז רעבָא םוטעמוא

 תורצ טימ םיוק ןוא לּפָאטרַאק לסיב ַא סיוא ןבָארג ,רעדלעפ יד ףיוא סױרַא

 יד ךיוא וצ זדנוא ייב ןעמ טמענ לָאמנייא טשינ .ןגָארט וצ סע רימ ןעגנערב

 זיא ןעלדנייש טימ ןעמַאזװצ קורטילָאּפ םעד זַא ךיז ןסיוורעד רימ .לפָאטרַאק

 ךיז ןבָאה ייז .ןשטנעמ עקינייא ךָאנ טימ טעשעג עבלעז סָאד .ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג

 דלַאװ ןיא רעשרעה עקיטציא יד .רערָאנעשטלָאװ יד ןופ טייוו טשינ ןענופעג

 -סױרַא יז לָאז רע קורטילָאּפ םייב טרעדָאפעג ןוא ןענופעגּפָא רעבָא ייז ןבָאה
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 .רעגַאל ןיא טלמַאזעגפיונוצ זדנוא ייב טָאה רע סָאװ טלעג ןוא דלָאג סָאד ןבעג

 -ַאב טַאהעג סע טָאה רע זַא ךעלגעמ ;טַאהעג טשינ סע טָאה קורטילָאּפ רעד

 ןעועג טשינ קורטילָאּפ רעד ייז זיא ללכב .ןריולרַאפ רעדָא ,דלַאװ ןיא ןטלַאה

 טימ ךיז ןײגַאב טכעלש רעייז וצ ןקוקוצ טנעקעג טשינ טָאה רע ,ןצרַאה םוצ

 ןוא *טּפשמ; ַא טכַאמעג םיא רעביא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ -ןטידנַאב יד .זדנוא

 טרָא ןפיוא טריפעגסיוא ךיילג ייז ןבָאה לייטרוא םעד .טיוט םוצ טלייטרוארַאפ

 ןסייהעג ןוא ןבעל טזָאלעג ייז ןבָאה ןעלדנייש ,קורטילָאּפ םעד ןסָאשרעד ןוא

 ביוא זַא ןענערָאװ ןוא דלַאװ ןופ רדסכ זדנוא ןביירט ייז .ענעגייא יד וצ ןײגקעװַא

 ןעמעלַא ןעמ טעוװ ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ טשינ רימ ןלעוו רעבמעווָאנ ןטייווצ ןזיב

 זדנוא וצ טמוק ווָאלַארָאק ַאיטסָאק .טריזירָארעט רימ ןרעוו לייוורעד .ןסישרעד

 עלופטרעוו יצ דלָאג ,ןרַאלָאד ךייא ןופ טָאה סע רע, :לוק ןפיוא טיירש ןוא

 לעוו'כ ןעמעוו ייב ןוא --- ןכוז לעוו ךיא .ןבעגקעװַא ךיילג סע רע לָאז -- ןכַאז

 רתסא ייב .עדנַאב ַא טימ רע טמוק טכַאנרַאפ ."ןרעוו ןסָאשרעד רענעי טעװ ,ןעניפעג

 לסיב ַא וצ ייז ןעמענ יקסנַאלובָא חנ ייב ,רַאלָאד 20 רע טניפעג ןוטוק עקשלּפ

 יז ןריפ רעדניק ןוא יורפ ןיימ ,רימ ייב .ךרודַא טשינ ייז ןזָאל םענייק .גנוריצ

 רימ ןבָאה בגַא .םעד ֹוצ טניוװעג ןיוש ןענעז רימ .עיזיווער עיונעג ַא ךרודַא

 .טגָאמרַאפ טשינרָאג ןיוש

 ףיוא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,לּפָאטרַאק ןבָארגנָא קידנעײגסױרַא ,לָאמנייא

 טלייצרעד עמייל .ןרָאװעג טלמוטעצ יװ עלַא רימ ןענעז םיא קידנעעזרעד .ןעמייל

 ;זדנוא

 השמ ןוא ןעניקסערב דוד טימ ָאד ךיז ןיפעג'כ ,ןילַא טשינ ָאד ןיב ךיא;,

 .רעביא ךייא בָאה ךיא ןעוו ,עװַאלבָא רעסיורג רעד תעב .,ןיקסנַאלובָא לוולעוו

 גנוטכיר רעד ןיא קעװַא רעדלעפ יד רעביא ןוא דלַאװ ןופ סױרַא ךיא ןיב ,טזָאלעג

 ,ערַאשטש יד רעבירַא ןוא רעדלעפ יד ףיוא טקיטכענעג בָאה ךיא .עגלָאד וצ

 ךימ טָאה רע .ראקינאּפ יוג ןטנַאקַאב ןטוג ַא םעניימ וצ ,ץלעס ןייק ךיז ןגָאלשרעײ

 טניוװ רעכלעוו ,יוג ןבלעז םעד וצ .ןסע ֹוצ ןבעגעג ןוא רעייש ןיא ןטלַאהַאב

 יקסנאלובא לוולעו השמ ןעמוקעג לייוורעד ןענעז ,דלַאװ ןבענ רָאטוכ ַא ףיוא

 ארומ טָאה רע ;ןעמענפיוא טלָאװעג טשינ ייז טָאה ראקינאּפ .ןיקסערב דוד ןוא

 ייוצ יד ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה ראקינאּפ ,ןטלַאה וצ ןעמעלַא זדנוא טַאהעג

 סָאװ טיירפרעד ךיז קרַאטש ןוא רעייש ןיא רימ וצ ןעמוקעגניירַא ןענעז ייז .ןדִיי

 עלַא רימ ןוא גנערטש רעבָא זיא יוג רעד .דָיי ןקידעבעל ַא ןפָארטעג ןבָאה ייז

 םעד טימ ןוא לעמ לסיב ַא ,טיורב ןבעגעג זדנוא טָאה רע .זיוה ןייז ןזָאלרַאפ

 ןדִיי ַא ןכוז וצ סערָאנ-עשטלָאװ יד וצ קירוצ ןרעדנַאװ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה

 גנודיישעצ ַא ךָאנ .ןעמַאזוצ ןייז ןענעק לָאז ןעמ ,החּפשמ רעד ןופ ןעמעוו רעדָא

 ףיוא קַאז ַא טימ ,םענעסילשעגּפָא ןַא ,ןעמייל ןפָארטעג רימ ןבָאה ןכָאװ 6 ןופ

 טשינ רימ ןבָאה (רעטכָאט ןוא יורפ סעמייל) ןעינעג ןוא ןעינַאפ ןופ .עציילּפ רעד

 ,עװַאלבָא רעסיורג רעד תעב טדיישעצ ייז טימ ךיז ןבָאה רימ טניז רוּפש ןייק

 קורַאלקש לשרעה ,עינעג ,עינַאפ זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ)

 (רעדלעפ רעװָאנַאכָאק יד ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ערעדנַא ןוא

 ןוא ןדוד טכוזעגּפָא ךיילג רימ ןבָאה ןעמייל טימ שינעגעגַאב רעד ךָאנ
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 טכַאנרַאפ ,לפָאטרַאק ןבָארגעג ןיוש רימ ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא ןעלוולעוו השמ

 עמייל .החּפשמ רעטרעסערגרַאפ ַא טימ רעגַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה

 ךָאנ דלַאװ ןיא ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה רע עכלעוו ,סקיב ןייז ןענופעג קירוצ טָאה

 .עװַאלבָא רעד רַאפ

 ןריזירָארעט ייז ;סעצװערָאנ-עשטלָאװ יד ןופ טגלָאפרַאפ רדסכ ןרעוו רימ

 ןענעז רימ .דלַאװ ןופ זדנוא ןביירט ןוא ןעניפעג ייז רָאנ סָאװ וצ ןעמענ ,זדנוא

 הימ ,דלַאװ ןצנַאג ןרעביא סעקּפורג ערענעלק ןיא ןפרָאװעצ --- ןדִיי 170 ךרעב

 ,רעשרעה-דלַאװ יד ןופ טקרעמַאב טשינ ,רעטייוו סָאװ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןליוו

 ריא טנעז סָאװ וצ, :ןעיירש ייז .םוטעמוא זדנוא ןעניפעג רעביור יד רעבָא

 רעירפ ?ןבעלרעביא ָאד טעװ ריא ?ךיז ריא טניימ סָאװ ?דלַאו ןיא ןעמוקעג

 יב ןעייטש ןשטייד יד .ןעגנערבמוא ןשטייד יד ךייא ןלעו רעטעּפש רעדָא

 רָאי ַא ןיא רעבָא) *?ןבעל ןביילב וצ ריא טָאה ןטכיזסיוא ַא רַאפ סָאװ --- עװקסָאמ

 ײמרַא עשיטעיווָאס יד ןוא ןטניוו ערעדנַא ןזָאלב ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןעוו ,םורַא

 -לָאװ ןוא ןסורסייוו עשלַאפ יד ,ייז ןבָאה ,ברעמ ףיוא רעטייוו ץלַא ןעגנַאגעג זיא

 ךיז טניפעג ווָאלַארָאק ַאיטסָאק .(זדנוא יבגל ןָאט םעד ןטיבעג ,רערָאנ-עשט

 -לעזעג ןייא ןיא זיא ןרעטש רעד .זדנוא ןופ טרעדנוזעגּפָא ,ןענרעטש טימ ןעמַאזוצ

 ןגעק סעגַאלקנָא ענייז טימ ןוא ,רעדרעמ-ןדִיי ןוא רעביור סַאיטסָאק טימ טּפַאש

 רתסא ייב וצ טמענ ַאיטסָאק רעבלעז רעד .ןרעוו הלודגל הלוע רע ליוװ זדנוא

 ןטנופ עשילגנע רע טמענ בר רעשטיװעצַאוװיא םייב ,רַאלָאד 20 ןוטוק עקשעּפ

 -עביא סָאד דלַאװג טימ וצ םיא ייב רע טמענ רעטעּפש ןוא טיורב לקיטש ַא רַאפ

 בייל ןטעקַאנ ןזיב זדנוא ןרידיווער ,זדנוא וצ ייז ןעמוק גָאט ןדעי .טלעג עקיד

 .רעגנוה ןדייל רימ .קעװַא ץלַא זדנוא ןופ ןביור ןוא-

 "רעד ,עסעוװרָאב ,עטעקַאנ ןענעז רימ .רעטניו רעד ךיז טרעטנענרעד סע

 עלַא ןיא .ןגרָאמ ףיוא ןטכיזסיוא ןייק ,עטגלָאפרַאפ ,עטקירדרעד ,עטקירעדינ

 ןוא יײצילָאּפ יד .ןדַיי ןייק ָאטשינ ןיוש ןענעז ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא

 .דיי רעטקעטשרַאפ ַא ץעגרע טשינ ךיז טניפעג סע יצ ןכוז ,ןעילוה ָאּפַאטסעג

 -עשטלָאװ יד ןופ ןגָאלשעג ןוא טגלָאפרַאפ רימ ןרעוו ,דלַאװ ןיא ,ָאד ךיוא רעבָא

 עטּפַאלקעצ יד ןופ ךעלטשער יד העּפשה רעייז רעטנוא ןטלַאה סָאװ ,םִייוג רערָאנ

 ,רוטַאנ רעד טימ ןפמעק ךָאנ רימ ןזומ ןעמעלַא םעד וצ .ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ

 רימ ןענעז סנגער עטפָא יד ןופ .טכענ יד סרעדנוזַאב ,טלַאק ןרעו ןרעטעוו יד

 ןעניפעג רימ .ןענעקירטסיוא טשינ ךיז לָאמנייק ןענעק ןוא טקייוועגכרוד רדסכ

 ,שטנעמ :זדנוא ןגעק זיא ץלַא .רעסַאװ זיא זדנוא םורַא .ןּפמוז ןופ חטש ַא ףיוא ךיז

 סע ,ץנעטסיזקע רעזדנוא רַאפ תוחוכ עטצעל יד טימ ןפמעק רימ ...רוטַאנ ,היח

 וצ ץַאזנגעק ןיא זיא עכלעוו ,טפַארק ענעגרָאברַאפ ַא סעּפע זדנוא ןיא טעַילט

 רַאפ סָאװ :ןסילשַאב רימ .עטרינגיזער ןצנַאגניא ןיוש ןענעז רימ .קיגָאל רעדע

 ןטרַאװ רימ .טרָא ןופ טשינ ךיז רימ ןריר ,ןעמוקנָא טשינ לָאז סע רַאפעג ַא

 יד זדנוא טיג ,יירעסיש ַא ןרעהרעד רימ רָאנ יו ,ןגעווטסעדנופ .טיוט ןפיוא

 ןוא ענעסקַאװרעד ,רעדניק יד ,ןעמעלַא ,טרָא םענופ בייה ַא טפַארק ענעגרָאברַאפי

 ןרעװ עלַא -- עקירעגנוה ןוא עטנוזעג ,עקנַארק ,ןעיורפ ןוא רענעמ .טייל עטלַא

 רעביא ןפיול ךיז ןזָאל ןוא גנוטלַאהרעדטסבלעז ןופ ןיײזטסּוװַאב ןטימ טּפַאכרַאפ:
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 רימ .ןשטנעמ זדנוא ןלעפ גָאט ןדעי .רעסַאװ ןיא ינק יד רעביא זיב ,ןּפמוז יד

 ,גנוריצ לסיב ַא ךיז ייב טַאהעג טָאה רעכלעוו ,יקסנאלובא חנ זַא ךיז ןסיוורעד

 םייח טעדרָאמרעד ךיוא ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןטידנַאב-דלַאװ יד ךרוד זיא

 ןופ (רעטכָאט ןוא בייו ,ןַאמ) םיובנריב עילימַאפ יד ןוא יקסרעבול והילא

 ןסיוורעד רעטעּפש .ןשטנעמ ליפ ןלַאפרַאפ ןרעוװ סעּפורג ערעזדנוא ןופ .שזדָאל

 ןשינרעטַאמ ןוא ןדייל עלַא יד וצ .טכַארבעגמוא טושּפ ייז טָאה ןעמ זַא ךיז רימ

 טשינ ןזָאל ןוא בייל סָאד זדנוא ןסייר סָאװ זייל טימ ןטָאשַאב ךָאנ רימ ןענעז

 טשינ :טסייה סָאװ דנַאטשוצ ַא ןיא ןענעז רימ .טכענ יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןעור

 ,ןברָאטשעג טשינ ןוא טבעלעג

 ןעמוקעג עּפורג רעזדנוא וצ ןענעז געט-רעבָאטקָא ענעי ןופ םענייא ןיא

 זדנוא ןטעבעג ןוא ,עטנַאקַאבמוא ןצנַאגניא ,רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב טוג 0

 ןבָאה טלָאמעד דָארג .ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ .לּפָאטרַאק רעמע 2 ייז רַאפ ןכָאקּפָא

 רעגייטש רעייז יוו ,ןבָאה עכלעוו ,רערָאנ-עשטלָאװ עּפורג ַא ןענופעג זדנוא ייב ךיז

 יד ןוא ַאיטסָאק ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ .טריזירָארעט ,ןעוועג זיא

 טקוקעגוצ סערעטניא טימ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ 20 יד .יקסווָאלװַאּפ רעדירב

 ירפ ןגרָאמ ףיוא ןוא טקיטכענעגרעביא זדנוא ןבעל ןבָאה ייז ,ןעמעלַא םעד וצ

 ךעלקיטש טכַארבעג זדנוא ייז ןבָאה טכַאנרַאפ ךיז קידנרעקמוא .קעװַא ייז ןענעז

 ןטידנַאב יד ךיוא .ןגיוא ענעגייא יד טביילגעג טשינ ןבָאה רימ .טיורב ןוא ריזח

 ןוא סעומש ַא טריפרַאפ ייז טימ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ןעמוקעגקירוצ ןענעז

 -וצרעביא טימַאב ךיז ןבָאה רעביור יד .זדנוא וצ גנואיצַאב רעד רַאפ טרסומעג

 רימ ןבָאה עװַאלבָא רעד תעב זַא ,ןענָאיּפש ןענעז רימ זַא רענַאזיטרַאּפ יד ןגייצ

 ןעניפעג רעזדנוא טימ זַא ןוא ןשטייד יד וצ סעילימַאפ ערעייז ןבעגעגסױרַא

 יד ןופ עקינייא .סיצַאנ יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד רימ ןעִיצ דלַאװ ןיא ךיז

 טכַאמעג ןפמעק ייז רעכלעוו רַאפ עיידיא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ 0

 ,םישעמ עכלעזַא רַאפ רערָאנ-עשטלָאװ יד ךעלטרָאװטנַארַאפ

 -לעוו רענילַאכימ-עטוה יד ןופ עּפורג ַא ןענעז 20 יד זַא סױרַא ךיז טזייוו סע

 -ָארּפ ןטיירגוצ :ונייהד ,סעבַאגפיוא עסיוועג טימ רעהַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעד

 טימ ןענעז ייז ןופ עקינייא .לג"דא דלַאו ןיא בצמ םעד ןרילָארטנָאק ,ןטקוד

 לייט ַא .ןטקודָארּפ טכַארבעג לָאמטּפָא זדנוא ןבָאה ןוא טדניירפַאב ןרָאװעג זדנוא

 םענופ רעבָאה-טכַאמ יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא רעבָא זיא ייז ןופ

 ךיוא ךיז טָאה 20 יד ןשיװצ .רענגעק ערעזדנוא ןרעוו ייז ךיוא ןוא --- דלַאװ

 סָאװ ןלייצרעד זדנוא טגעלפ רעכלעוו ,עזערעב ןופ רוחב רעשידִיי ַא ןענופעג

 ,בַאטש ןיא זדנוא ןגעוו טדער ןעמ

 םענעדלָאג ןטימ) עקסַאװ ןעוועג זיא זדנוא וצ קידנליפטימ ןוא קיצרַאהנּפָא

 (רידנַאמָאק רעד עקסַאװ) ןעמָאנ ןבלעז ןטימ ןַאזיטרַאּפ רעטייווצ ַא .(לדנייצ

 -יטילָאּפ זדנוא טימ ןריפ ןוא טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ןעגנערברַאפ טפָא טגעלפ

 קינלַאשטַאנ רענעזעוװעג ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה 20 יד ןשיוװצ .ןסעומש עש

 רעריפנָא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ןעמָאנ ןייז טשינ קנעדעג'כ) .ד.וו.ק.נ ןופ

 -עזדנוא ןעוועג זיא רע .ןדייר ןטימ קיטכיזרָאפ רעייז ןייז טגעלפ רע .בַאטש ןופ

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע זַא ןזיועגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש ןוא רענגעק ַא רער
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 -ָאימעלוּפ עקסַאװא ,ןַאיטרַאּפ רעדנַא ןַא .זדנוא ןגעק תוריזג ןופ רָאטַאיציניא

 ז;; ,בַאטש ןיא טלעוּפעגסױא זדנוא רַאפ טָאה ,(ןסייהעג רע טָאה ױזַא) *קישט

 -עשטלָאוװ יד ףיוא דלַאװ ןופ ןײגסױרַא רימ ןענעק .,ךָאװטימ ,ךָאװ ןיא לָאמנייא

 קישטָאימעלוּפ עקסַאװ .טייצ-גָאטימ זיב לפָאטרַאק ןבָארג ןוא רעדלעפ רערָאנ

 .רעקידװעקערש ןייק טשינ ,טנגעג רעקסרוק ןופ רעױּפ רעכיוה ַא ןעוועג זיא

 טלָאוװ רע יוװ ךיילג ,דלַאװ ןרעביא ןזײרּפש רע טגעלפ סיפ עגנַאל ענייז טימ

 -טנעָא" טכוזעג לעיצעּפס ןבָאה רענַאזיטרַאּפ רענילַאכימ יד .ןרָאװעג ןריובעג ָאד

 -עשטלָאװ יד ןופ העּפשה יד רעבָא .ןעיורפ ערעזדנוא טימ טפַאשדניירפ ןוא טייק

 ןטָאברַאפ ןבָאה ייז .רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא רענילַאכימ יד רעביא רערָאנ

 .זדנוא וצ ןעמוק וצ רענילַאכימ יד

 -מעווָאנ ןט2 ןזיב זַא גנודלעמ ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא

 -ַאב ןזיב ןָאט טשינ סָאד ןלעװ רימ ביוא .דלַאו םעד ןזָאלרַאפ רימ ןזומ רעב

 ןעמוקרָאפ טעוװ גָאט םענעי .ןרעוו ןסָאשרעד עלַא רימ ןלעװ ןימרעט ןטמיטש

 ױזַא יו ןסיוו ןיוש ןלעוו ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא

 ...זדנוא טימ ןעלדנַאה וצ

 ַאזַא טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טשינ טָאה רעכלעוו ,עמייל רעדורב ןיימ

 -רַאּפ רענילַאכימ יד ,דניירפ ערעזדנוא ייב ןייז לדתשמ ןעמונעג ךיז טָאה ,ןבעל

 דלַאװ םעד טוג ןעק רע .עּפורג רעייז ןיא ןעמענניײרַא םיא ןלָאז ייז זַא; רענַאזיט

 -פיוא עטגַאװעג עלַא ףיוא ייז טימ ןייג וצ טיירג זיא ןוא טנגעג עקימורַא יד ןוא

 טריפעג ךיז טָאה גנודנעוו רעד םורַא .ןעמוקעגנָא טשינ סָאד זיא טכייל .סעבַאג

 קינלַאשטַאנ רענעזעוועג רעד ןעמוקעג זיא לָאמ עקינייא .גנושרָאפסױא עצנַאג ַא

 עשיטילָאּפ ענייז ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ןגעוו ןעמייל ןגערפוצסיוא ידכ .ד.וו.ק.נ ןופ

 טָאה עמייל .רעוועג ךיז רַאפ ןעמוקַאב טעװ רע יצ רקיע רעד ןוא ןעגנואיושנָא

 עקסַאװ זיא גנושרָאפסיױא רעגנַאל ַא ךָאנ .סקיב ַא טָאה רע זַא טגָאזעגסיױא ייז

 -ַאכימ יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא זַא טגָאזעגנָא ןוא עּפורג רעזדנוא וצ ןעמוקעג

 ןגרָאמ זַא ןוא ,עּפורג רעייז ןיא ןעמייל ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רעניל

 ןטיור, ןכָאנ ךיז טניפעג רעכלעוו ,רעגַאל ןיא ייז וצ ןעמוק עמייל ףרַאד ירפ 6

 -טיור ַא ןענַאטשעג זיא ּפמוז ןיא ּוװ ,דלַאװ ןיא טקנוּפ רעסיוועג ַא) "ןגָאװ

 -עשעג ליפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד .ןגָאװ רעטברַאפעג

 לכ ףוס סָאװ ,ןעמייל אנקמ עלַא ןענעז רימ .(דלַאװ ןיא ןבעל רעזדנוא ןופ ןשינע

 המקנ ןענעק ןוא רערעכיז לסיב ַא ןייז זדנוא ןופ רעקיצנייא רעד רע טעװ ףוס

 ,רעדרעמ ערעזדנוא ןיא ןעמענ

 ךרעב ,טרָא ןטמיטשַאב םוצ קעװַא עלייב ןוא עמייל ןענעז ירפ ןגרָאמ ףיוא

 -רעד ןרָאװעג ייז ןענעז טשַאררעביא יװ .רעגַאל רעזדנוא ןופ רעטעמָאליק 2 ַא

 ַאיטסָאק ןוא ןענרעטש רעייפ ַא ייב ןגיל ,רענילַאכימ יד ייב ,טרָאד קידנעעז

 יינסָאדנופ ךיז טבייה סולשַאב םענעמונעגנָא ןיוש ןפיוא טקוקעג טשינ .ןווָאלַארָאק

 ףיוא ךיז טלעטש טָא ןוא .עּפורג רעד ןיא ןעמייל ןעמעננָא ןגעוו עיסוקסיד ַא ןָא

 רע לייו עּפורג רעד ןיא ןעמעננָא טשינ ןעמייל רָאט ןעמ זַא טגָאז ןוא ןרעטש

 עװַאלבָא רעד תעב ןוא (ןרעייב) דלַאװ ןיא ןָאיּפש ןשטייד ַא טקידייטרַאפ טָאה

 רָאט'מ ןוא (רעטעררַאפ) "קיננעימזיא; ןַא זיא רע .דלַאװ םעד טזָאלרַאפ רע טָאה
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 ;ןענרעטש טימ ךיז טרעהרַאפ ןוא טשינ טגייוש עמייל .ןעמעננײרַא טשינ םִיא

 רעגַאל ןשידַיי ןיא רעריפנָא ןַא ןעועג טסיב וד ?קיננעימזיא ןַא זיא רעוו;

 ףיוא ןגָארטעג ,סופיט ףיוא ןקנַארק ַא ,ךיד ןעמ טָאה עװַאלבָא רעד תעב .,60 'מונ

 ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ רעדירבטימ ענייד ןטָאררַאפ טסָאה וד ןוא סעציילּפ יד

 ןעגנערב עכלעו: יד טימ ךיז טסניפעג ןוא רעטעררַאפ רעד טסיב וד .עגַאל ַאזַא

 ..טַאמָאטױא םוצ ךיז טּפַאכ ןוא טכָאקעגפיוא טרעוו ןרעטש ."םוא זדנוא

 .עּפורג רעייז ןיא ןעמייל ןעמענוצנָא ןסָאלשַאב רעבָא ןבָאה רענילַאכימ יד

 -קירוצ זדנוא וצ זיא עלייב .קעװַא ןרעטש ןוא ַאיטסָאק ןענעז עיסוקסיד רעד ךָאנ

 עיסוקסיד רערעװש רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ,ענעכָארבעגנעמַאזוצ ַא ןעמוקעג

 רענעי ןיא .רענילַאכימ יד ייב ןבילבעג זיא עמייל .ןעגנּוָארד סנרעטש ןופ ןוא

 ןוא ןײטשרעלַאג עינָאט :ךעלדיימ ייווצ ערעזדנוא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה עּפורג

 יז ןעייג טנװָא ןדעי .עּפורג רעד ןיא קיטעט רעייז ןרָאװעג זיא עמייל .עינימ

 ענעדישרַאפ ייב רעטשרע רעד קידנעטש זיא עמייל ןוא סעיצַארעּפָא ףיוא סױרַא

 עכלעוו ,סעקסַאו יד ךרוד .עיניל ןַאב רעד ףיוא יצ יײסָאש ןפיוא סעבַאגפיוא

 -עמ עכעלנייועגרעסיוא סעמייל ןגעוו ןסורג רדסכ רימ ןעמוקַאב ,זדנוא ןכוזַאב

 לָאמ ַא סָאװ רעבָא טרעוו עגַאל רעזדנוא .טייקשידלעה ןוא טומ ןייז ןגעוו ,םיש

 עקשַאּפ ,ידַאקרַא ,וװָאקבָאב ,סיקסווָאלװַאּפ יד --- רעבָאהטכַאמ-דלַאװ יד .רעגרע

 וצ יו ןסָאלשטנַא טסעפ ןענעז ןטידנַאב רערָאנ-עשטלָאװ ערעדנַא יד ,לָאכָאכ

 ריִמ זַא זדנוא ייז ןדלעמ ,העש עדעי ,גָאט ןדעי ,לרוג רעזדנוא עגונב ןעלדנַאה

 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז

 עקינייא ךָאנ ןוא ןמלז ,עלייב ,ךיא .רעבמעווָאנ רעטייווצ רעד ןָא טמוק סע

 ךיז טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןוא ךיז ןגָארטוצרעביא ףיוא טרָא ןַא ןכוז ןעייג

 טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה גָאטימכָאנ .רַאפעג רעקידנרעיול רעד רַאפ ןטלַאהַאב

 רעזדנוא וצ וצ ןעמוק רימ .ןסָאש עקינייא רימ ןרעהרעד לָאמַאטימ .רעגַאל ןיא

 .עּפורג רעזדנוא ןופ ןדִיי רעװעסָאק ַא םענעסָאשרעד ַא ןגיל ןעעז רימ ןוא רעגַאל

 וצ ןעמוקעג ןענעז םִיױג 2 ךָאנ טימ לָאכָאכ עקשַאּפ זַא סױרַא ךיז טזייו סע

 ןוא (ןעמָאנ ןייז טשינ קנעדעג'כ) רעװעסָאק םעד טריפעגסורַא ,עּפורג רעזדנוא

 םיא ןלָאז ייז ןטעבעג ייז ייב ךיז רע טָאה רעטעדנווורַאפ רעווש ַא .ןסָאשרעד םיא

 רע זיא ךָאנרעד .טייקילעפעג יד ןָאטעג םיא טָאה עקשַאּפ .ליוק ַא ךָאנ ןבעג

 סָאװ ןעמונעגוצ ןוא טעקַאנ ןָאטעגסיױא ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד ףיוא ןלַאפעגנָא

 רעד וצ קעװַא ייז ןענעז ןַאד .ןרָאװעג ןלעפעג זיא םירבח ענייז טימ םיא רָאנ

 רעזדנוא ןיא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןַאמ 17 ןופ עּפורג רעשידִיי רעװעסָאק

 -עג ןוא ,(רעמינָאלס ַא ,יקסווָאכינרעשט המלש) ןקישטייז טריפעגסיורַא ,תונכש

 טָאה קישטייז .ןטַאנַארג ןוא סקיב ןייז ןבעגסױרַא לָאז רֶע זַא םיא ייב טרעדָאּפ

 .ןסָאשרעד םיא ןבָאה ןטידנַאב יד ןוא רעוועג סָאד ןבעגוצסורַא טגָאזעגּפָא ךיז

 ףקישטייז ןבָארגעגסױא ןוא ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז םורַא געט עכעלטע ןיא

 ,טנַאה רעד ףיוא לרעגייז ַא ןגָארטעג טָאה רע זַא טנָאמרעד ךיז ןבָאה ייז

 ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןעוו ,רעבמעווָאנ ןט2 םעד ,גָאט ןבלעז םעד

 ,בַאטש ןופ גנוטכיר רעד ןופ ךיוא ,ןסָאש עקינייא ךָאנ טרעהרעד רימ ןבָאה ,רעגַאל

 :טליצעג ןבָאה ןסָאש ענעי ןעמעוו ןיא טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש טשרע
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 םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ רימ ןבָאה ןסָאש יד ךָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא

 טימ זיא עמייל זַא ןלייצרעד זדנוא ןגעלפ עקסַאּפ ןוא עקסַאװ .ןעמייל ןופ תועידי

 טשינ ןבָאה ייז .עבַאגפיוא ןַא ףיוא ,דלַאװ ןטייווצ ַא ןיא קעװַא רענַאזיטרַאּפ יד

 ןגעוו טקיאורמואַאב רעייז ןעוועג ןענעז רימ .ןרעקמוא ךיז טעװ רע ןעוו טסּוװעג

 ךיז ןבָאה ןגרָאז ערעזדנוא .םיאנוש טימ םי ַא ןשיוװצ דָיי ןייא --- ,לרוג סעמייל

 -רעד ךיז ןכיגניא ןבָאה רימ סָאװ טָא .טעדנירגַאב יו רעמ ןזיװעגסױרַא רעטעּפש

 ,לרוג סעמייל ןגעוו טסּוװ

 ןבעל ןטסָאּפ-ךַאװ ַא רַאפ טמיטשַאב ןעוועג רע זיא רעבמעווָאנ ןט2 םעד

 יד רעדנַאנופ טריפ סָאװ רעד הי"ד ,*ישטשַאידָאװזַאר, רעד .עּפורג ןייז ןופ רעגַאלי

 טָאה רע ּוװ ,טקנוּפ ןייז וצ טײלגַאב םיא טָאה ,רעטרע ערעייז ףיוא סנטסָאּפכַאװ

 .ישטשַאידָאװזַאר, רעד םיא רעטניה ןוא סיוארָאפ טייג עמייל .ןייטש טפרַאדַאב

 ןוא ּפָאק סעמייל וצ רעװלָאװער ןייז טלעטשעגוצ רעטצעל רעד טָאה לָאמַאטימ

 רעדרעמ רעד .טרָא ןפיוא םיא ןסָאשרעד

 סעמייל ןעמענוצוצ ןסעגרַאפ טשינ טָאה

 -ורג רעד וצ טרעקעגמוא ךיז ןוא סקיב

 יד ןופ ןלַאפעג עמייל זיא ױזַא טָא .עּפ

 -עג ַא טיול ,רבח:ספמַאק ַא ןופ טנעה

 ,עּפורג רעצנַאג רעד ןופ סולשַאב ןעמייה

 -ָאט ןופ טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה סָאד

 -עג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןײטשרעלַאג עינ

 .עּפורג רענעי ןיא ןענופ

 -ַאיטרַאּפ עשיסורסייוו יד ןבָאה ױזַא

 -לעה ןייז רַאפ ןעמייל טלָאצעגּפָא רענ

 -ומ ןייז רַאפ ;ףמַאק םוצ ךיז ןסייר ןשיד

 -כעלרעפעג עלַא ןיא ןעמענלייטנָא קיט

 ןקידייטרַאפ ןלעוװ רַאפ ;סעבַאגפיוא עטס

 -רַאפ ןענעק טינ רַאפ ;דובכ ןשידִיי םעד

 ןגָאז ןרַאפ ןֹוא ןטייקשלַאפ ןייק ןגָארט

 ַא םערָאװ .ןגיוא יד ןיא ךיילג תמא םעד

 -עג טָאה םוקמוא סעמייל ןיא לייט ןסיורג

 רעשידִיי רעקסוטלוּפ רעד ,ןרעטש טַאה

 -רַאפ ַאזַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רוחב

 טכוזעג ךיא בָאה גנַאל .לָאר עשירעטער

 ,קיטייו ןופ טמעלקרַאפ טרעװ ץרַאה סָאד .ןענופעג טשינ סע ןוא רבק סעמייל

 ערעזדנוא ןיא .טנקירטעגסיוא ןענעז ייז .ןרערט ןייק טשינ ןיוש ןסיג ןגיוא יד

 .ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ רימ ןענעז ןדייל

 ןיא טרָא םענעקורט ַא ףיוא רעבירַא ןעייג ןוא לַאטרַאװק םעד ןזָאלרַאפ רימ

 ןענעז רימ ,רעטניוו םוצ ךיז ןטיירג ןוא סעקנַאילמעז ןבָארג ןָא ןבייה רימ .דלַאװ

 ףיוא .רעווש רעייז ןטעברַא רימ .ןדַיי 144 (ןעמַאזוצ סעּפורג עלַא) ןבילבעג טציא

 ןבָארג רימ .סעטעּפָאל רימ ןעניפעג ערָאנ-עשטלָאװ ןיא רעדלעפ עטנערבעגּפָא יד

 יקסווָאקטיּפ עמייל
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 ןעיוב רימ .ףיט יד ייווצ ןוא טיירב יד רעטעמ יירד ,גנעל יד רעטעמ ריפ רעבירג

 זדנוא ןופ לייט ַא .טשינ טור רענייק .סעקנַאילמעיז עטריקסַאמרַאפ ןכַאמ ןוא טנעוו

 ,דוד ,ךיא .סערָאנעשטלָאװ ןיא רעדלעפ ענעריורפעג יד ןופ לּפָאטרַאק ןעגנערב

 -צניפ ןופ סעקנַאילמעז יד ייב ןטעברַא יקצענָאלָאּפ חנ ,ןַאּפשנירג ,ןמלז ,רעדנעס

 -ניא ןגיל רימ .רעטניו רעד טלעטשעג ךיז טָאה לייורעד .רעטצניפ זיב רעט

 ןעק ןעמ רעבָא ,טכַאנ ןוא גָאט רעייפ ַא ןגייל רימ .למיה ןעיירפ ןרעטנוא ,ןסיורד

 רעבָא ,טנרָאפ ןופ םערַאװ טרעוװו רעייפ םייב קידנעייטש .ןעמערַאװנָא טשינרָאג ךיז

 -רַאפ רעבמעטּפעס ןט20 םעד זיא רעכלעוו ,רעדנעס .טלעק ןופ ןרירפ סעציײלּפ יד

 ןפיוא טקוקעג טשינ .טלייהעגסיוא זיא'ס יו ךיז טָאה ,סופ ןיא ןרָאװעג טעדנּוװ

 ןשזַאדנַאב יו טנידעג ןבָאה סָאװ ,סעטַאמש עקיצומש יד ןוא רעסַאװ ןקיצומש

 -סיוא רעייז זיא רע רָאנ ,סופ ןפיוא ןיוש טייג רע .טלייהרַאפ סופ רעד ךיז טָאה

 ,שטיוָאניבַאר לחר רעגיווש ןיימ .טולב ןופ טסולרַאפ ןסיורג ןבילוצ טּפעשעג

 -ַאב ןָא טבייה ,דלַאװ ןיא ןטלַאהעג טוג ךיז ןטייצ עטשרע יד ןיא טָאה עכלעוו

 .ןגיל טביילב ןוא תוחוכ עריא טרילרַאפ ,ןעגנוגנידַאב יד ןופ ןרעוװו וצ טשרעה

 ףוא ריא ףיוא טסיג ןגער רעד .ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ טימ ןייא יז ןקעד רימ

 ךיז טרעגרערַאפ גָאט ַא סָאװ .טסָארפ ןופ טרַאטשרַאפ טרעוו עטקייוועגכרוד סָאד

 יד טרילרַאפ זייווכעלסיב .ןעמַאמ רעד ןופ ּפָא טשינ טערט הקבר .,דנַאטשוצ ריא

 ןיא ךיז יז טרעטַאמ שדוח ַא .ןושל סָאד ךָאנרעד ןוא ןייזטסּוװַאב סָאד רעגיווש

 ריא טכיוהעגסיוא ולסכ ןיא גָאט ןט22 םעד טָאה יז זיב ןעגנוגנידַאב עכלעזַא

 .ןבעל םייב ךָאנ טליופעג רעּפרעק ריא טָאה ןּפמוז יד ןיא ןגיל גנַאל ןופ ,המשנ

 ןוא ףיונוצ ךיז ןביילק עלַא .רעגַאל רעזדנוא ןופ טנעָאנ רבק ַא סיוא ןבָארג רימ

 רבק םעד ןטישרַאפ םייב .רעטומ ןוא רעגיווש עטבילַאב רעזדנוא רבקמ ןענעז

 ּפָא טגנילק סָאװ ,"אבר המש שדקתיו לדגתי; רעטקַאהעגּפָא ןַא סױרַא ךיז טסייר

 עטמעלקרַאפ ןוא עמוטש .טמותירַאפ רעדיוװ ןרעוו רימ .דלַאװ ןווָאנסָאס ןכיוה ןיא

 זיב .רבק ןופ ןטערטּפָא טשינ ליוו הקבר .טעברַא רעד וצ רעדיוו ךיז רימ ןעמענ

 ןצנאגניא זיא יז .ריא ףיוא טיש יינש רעד ןוא ןגיובעגרעביא טרָאד יז טציז טכַאנ

 םוצ וצ יז ןריפ ןוא טרָא םעד ןופ קעװַא יז ןסייר רימ .טלעק ןופ טרעווילגרַאפ

 .רעייפ

 סָאד ןסע וצ סָאװ טשינ ןבָאה רימ .ןליפ ןעמעלַא ךיז טזָאל רעגנוה רעד

 רימ ןבָאה ערעדנַא ןייק ,דלַאב ןיוש ךיז טקידנע לּפָאטרַאק ענעבָארגעגנָא לסיב

 ןדָאב םענעריורפעג םעד ןקַאה ,רעדלעפ יד ףיוא ךיז רימ ןזָאל קעה טימ .טשינ

 יד ןּפַאכ רימ זַא וצרעד טייגרעד סע .לּפָאטרַאק ענעריורפעג סיוא ןבָארג ןוא

 ןיא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,ערָאנ-עשטלָאװ ןיא רעזייה עטנערבעגּפָא יד ןופ ץעק

 ,ףיוא ןעמ טסע שיילפ רעייז ןוא ןעמ טעגרה ץעק יד .דלַאװ

 .רעגנוה ןבילוצ ןלעטש טשינ סיפ יד ףיוא ךיז ןעק בר רעשטיװעצַאוװיא רעד

 ןוא רוטַאנ רעד טימ ,רעגנוה ןטימ ףמַאק םעד ןגָארטסױא טשינ רערעמ ןעק רע

 סרעגיווש רעד ןופ טנעָאנ רבוק םיא ןענעז רימ .טברַאטש רע ןוא --- םיאנוש יד

 ,ןסקַאװ דלַאװ ןיא םירבק יד .סיוא טשינ טלַאה ןייטשנערעב םהרבַא ךיוא .רבק |

 ןטיירג ץלָאה סָאד .סעקנַאילמעז יד ןעיוב עטפַאהרעביפ סָאד ןָא טלַאה לייוורעד

 טסערפ יד .סעציײלּפ יד ףיוא רעביא סע ןגָארט ןוא טרָא טייווצ ַא ףיוא וצ רימ
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 ןגָאמרַאפ רימ סָאװ סעטַאמש עטצעל יד ןיא טלקיוועגנייא ןענעז רימ .ןָא ןטלַאה

 -טע ךיז ןעניפעג ,סעקנַאילמעז ייווצ ןיא ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה ַא .ךָאנ

 טשינ ןענעק סָאװ ,םירוחב עגנוי לייטנטסרעמ ,ןדִיי רעװעסָאק קיצנַאװצ ןוא עכעל

 ַא ןיא ךיז ייז ןזָאל טכַאנ ייב ןוא ךיז ןסילשטנַא ייז .רעגנוה םעד ןגָארטרַאפ

 ןיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא .ןטקודָארּפ לסיב ַא ןעמוקַאב וצ ףרָאד ןטנעָאנ

 רע, :;ןלַאפעגנָא ייז ףיוא ןענעז ןוא רעוװעסָאק עקינייא ףיוא ןפָארטעגנָא ףרָאד

 רעװעסָאק יד וצ ןענעז סנגרָאמוצ "??דלַאװ ןופ ןייגוצסױרַא טביולרעד ךייא טָאה

 -כרודַא ןכָאנ .ןײגסױרַא ןסייהעג ןעמעלַא ןוא רענַאזיטרַאּפ 7 ןעמוקעג סעקנַאילמעז

 -וחב 2 ןבילקעגסיוא ,ייר ַא ןיא טלעטשעגסיוא ןעמעלַא ייז ןבָאה עיזיווער ַא ןריפ

 יד ייז ןבָאה ייז ןופ םענייא ןזָאלּפָא ןכָאנ .ךיז טימ ןייגטימ ייז ןסייהעג ןוא םיר

 -עלוּפ עקסַאו ןוא ,רעגַאל רעזדנוא ןופ טריפעגקעווַא םירוחב ערעדנַא ייווצ

 .ןסָאשרעד ייז טָאה ,רענילַאכימ יד ןופ רענייא ,קישטָאימ

 ַא ןענופעג ךיז טָאה זדנוא ןבעל :לַאפ ַא ךָאנ טריסַאּפ טָאה טייצנשיווצ ןיא

 .עקינייא .שטיװעצַאוװיא ןוא םינָאלס ,ןעטיב ןופ ןדִיי --- ןַאמ 17 ןופ עּפורג טטייווצ

 טעינָאנ :ןעוועג ןענעז סָאד .רענַאזיטרַאּפ רענילַאכימ יד ייב טעברַאעג ןכָאה ייז ןופ

 רעמינָאלס ַא ןוא יקסרימ לזייא ,ןײטשרעלַאג עינימ ,שטיוועלעדנעמ עילומ ןוא

 רעד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ רענילַאכימ יד .טשינ קנעדעג ךיא ןעמָאנ סנעמעיו לדיימ

 יי ,רעבידג ןיא ייז ןטלַאהַאב ןוא ןטקודָארּפ ןטיירגוצ ןטימ ןעמונרַאפ ךיז רקיע

 טָאה ,עזַאב יד ןרילָארטנָאק םייב ,לָאמ ןייא .טפנוקוצ רעד רַאפ סעזַאב-טיירגרַאפ

 דשח רעד .שיילט-ריזח ןטלַאהַאב ןעוועג זיא סע ּוװ בורג ַא קידייל ןענופעג ןענ

 עכעלטע .רענילַאכימ יד ייב טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ןדִיי יד ףיוא ןלַאפעג ויא

 -רָאפסױא יד .הבנג רעד ןיא קידלוש זיא סע רעוו טשרָאפעג ייז ןעמ טָאה געט

 ,עקידלוש יד עקַאט ןענעז ןדִיי יד זַא ןזייווַאב םוש ןייק ןבעגעג טשינ טָאה גנוש

 עלַא ןסייהעג ,רעגַאל ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג רענילַאכימ יד ןענעז ןגעווטסעדנופ

 לזייא ,ושטיוועלעדנעמ עילומ ייר רעד ןופ טריפעגסױורַא ,ןביילקפיונוצ ךיז זעמ

 םעניא טקידלושַאב ןרעוו ייז זַא ןדלָאמעג ןוא לדיימ רעמינָאלס סָאד ,ןיקסרימ

 ,טױט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ייז ןענעז רַאפרעד ןוא שיילפ-ריזח סָאד ןענעבנג

 ןעילומ .קידלושמוא ןענעז ייז זַא ייז ייב ןטעב ןעמונעג ךיז ןבָאה עטּפשמרַאפ יד

 טשינ טָאה לדיימ םעד ןוא יקסרימ לזייא ןופ טעבעג סָאד רָאנ ,ןזָאלעגּפָא ייז ןבָאה

 ןיא םוא ןלַאפ ייווצ יד ןוא ןסָאש עכעלטע ךיז ןרעהרעד לָאמַאטימ .ןפלָאהעג

 ןעמ זַא ןטעב וצ ןזיוװַאב ךָאנ ייז ןבָאה סעיסלּוװנָאק-הסיסג ןיא .טולב עשזולַאק ַא

 ..."קידלושמוא ...טסיזמואק :טלמרומעג ןבָאה ןּפיל ערעייז ןוא ןקידנעסיוא ייז לָאז

 םענעפַאשעג"יינ םוצ .טכַאמעג-ליטש ייז ןוא ןליוק וצ ךָאנ ןבעגעג ייז טָאה עקשַאּפ

 רעד .םירבק עשירפ 2 ןעמוקעגוצ ןענעז דלַאװ רערָאנ-עשטלָאװ ןיא תורבקה-תיב

 .רעדלעוו-ענסָאס עכיוה יד ןשיווצ טכליהעגּפָא טָאה םישודק ערעזדנוא ךָאנ שידק

 יד ןגעק ליפעג-המקנ סָאד זדנוא ןיא טזיורב ןעמעלַא ףיוא טקוקעג טשינ

 ףיוא ןייג ןזָאל זדנוא לָאז ןעמ רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןדעי ייב ןטעב רימ .ןשטייד

 "עט יד ןסייררעביא ,סעיניל-ןָאפעלעט יד ןדיינש :יװ ,סעבַאגפיוא ענעדיישרַאפ

 עטסכעלרעפעג ןוא עטסרעווש יד ןוט ,ןענַאב ןסיירפיוא ,ןעגנודניברַאפ-ףַארגעל

 רעבָא טפלעה סע .רעוועג ךיז ןפַאש רעפרעד יד ןיא ןייג ןליוו רימ .ןטעברַא
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 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ טזומ ריא, :רעפטנע ןקיצנייא ןוא ןייא ןרעהרעד רימ .טשינ

 ."ןבָאה טשינ ךייא ןפרַאד רימ ,ןסישרעד ךייא רימ ןלעוװ שרעדנַא

 םענעדלָאג ןטימ) עקסַאװ זדנוא וצ טמוק רעבמעצעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -ַאב זיא בַאטש ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא זַא דֹוסב זדנוא טלייצרעד ןוא (לדנייצ

 ןיא טײרּפשעצ ןענעז עכלעוו ,ןדַיי 1235 עלַא ןביירטוצפיונוצ ןרָאװעג ןסָאלש

 זיא סולשַאב רעד .ןסישעצ םענייא זיב עלַא ןוא ,דלַאװ ןרעביא סעקּפורג עניילק

 -בָאב ךרוד ךיוא יו ,רערָאנ-עשטלָאװ עלַא ךרוד ןעמונעגנָא קימיטשנייא ןרָאװעג

 -עג זדנוא טָאה עקסַאװ .סעּפורג ערעדנַא ןופ רעריפנָא יד ןוא ןעקשַאקרַא ,ןווָאק

 ףעמ טעוװ ָאד לייוו ,דלַאװ ןטייווצ ַא ןיא ןגָארטרעביא ךיז ןלָאז רימ זַא ןטַאר

 "עזקע רעד וצ ןרָאװעג טמיטשַאב וליפַא ןיוש ןענעז סע .ןעגנערבמוא .רעכיז זדנוא

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ רוחב רעזערעב רעד ייז ןשיוװצ ,סעקישטָאימעלוּפ 2 עיצוק

 רעזדנוא ןופ טרעהרעד רימ ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .עּפורג רענילַאכימ רעד

 ףָאטש םעד ןעמונעגּפָא קירוצ ןוא ןעמוקעג ייז וצ זיא ןעמ זַא עּפורג רעװעסָאק

 ייברעד .ןעלטיה ןוא םישובלמ ןעיינוצפיוא ףיוא ןבעגעג ותעשב ייז טָאה ןעמ סָאװ

 טיובעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ סעקנַאילמעז יד ןיא זַא ןרעהוצנָא ןבעגעג ייז ןעמ טָאה

 ןעמוקעג הבנגב ןענעז סעּפורג ערעדנַא וצ ךיוא .ןעמערַאװ ערעדנַא ךיז ןלעוו

 זדנוא סולשַאב םענעמונעגנָא םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא רענַאזיטרַאּפ ענלצנייא

 רעדיוו ןענעז רימ .דלַאו םעד ץזָאלרַאפ ןלָאז רימ זַא ןענהצע ייז .ןסישוצסיוא

 טייג ןענַאד ןופ זַא ןסילשַאב ןוא ףיונוצ עלַא ךיז ןעלמַאז רימ .הטיחש ַא ברע

 -רַאק לסיב סָאד רימ ןבָאה ָאד .טסערפ ,יינש ,רעטניוו זיא סע .קעװַא טשינ ןעמ

 ןעייג רימ ביוא .סעקנַאילמעז יד טימ קיטרַאפ דלַאב ןיוש ןענעז רימ ןוא לפָאט

 .עבלעז סָאד ךיוא זיא --- ןביילב ָאד .םוקמוא רערעכיז ַא סע זיא ,דלַאװ ןופ סױרַא

 !גונעג ?ץנעטסיזקע רעד רַאפ ןפמעק וצ רועיש רעד סע זיא לפיוו --- ללכב ןוא

 טשינ רימ ןענעק .םומיסקַאמ ןזיב ,טנעקעג ןבָאה רימ סָאװ ןוטעג ץלַא ןבָאה רימ

 ?ענעמוקעגמוא ענעי רַאפ רעסעב רימ ןענעז סָאװ טימ .ןלַאפרַאפ זיא -- רעמ

 -נוא רָאפ ןצעז ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןביילב רימ ?עקידסחוימ יד רימ ןענעז סָאװ טימ

 .ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יוװ ךיילג .טעברַא רעזד

 -מעצעד ןט6 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןעגנערבוצמוא זדנוא סולשַאב רעד

 ,1942 רעב

 סָאװ יינש רעסַאנ רעטכידעג ַא טלַאפ סע .ירפ רעד ןיא רעבמעצעד רעט8

 ןעיורפ יד .ץלָאה ןגעז לייט ַא .ןטעברַא רימ .םישובלמ ןוא סיפ יד וצ ךיז טּפעלק

 ןעמונרַאפ זיא זדנוא ןופ לייט רעטסערג רעד .לּפָאטרַאק ענעריורפעג יד ןכָאק

 -עג ,ןטילש ַא רעגַאל ןיא טרָאפרַאפ םעצולּפ .סעקנַאילמעז יד ןקידנעסיוא ןטימ

 ַא ,וָאקבָאב :רענַאיטרַאּפ 2 סיוא ןגייטש סע ןוא ,לדרעפ סייוו ַא ןיא טנַאּפש

 ןעמָאנ ןרעטנוא זדנוא ייב טנַאקַאב ײמרַא רעטיור רעד ןופ טנַאנעטיײל רענעזעוועג

 טשינ ןצנַאג ןיא ,רעטנַאקַאבמוא ןַא ,רעטירד ַא ןוא שטיװָאנַאװיא רימידַאלוװ

 ַא טימ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ סור רעגנוי ַא ,ןַאזיטרַאּפ ַא וצ ךעלנע

 -ָאו עשיסור עסיורג ,ץלעּפ ןשַיײמרַא-טיור ןטוג ַא ןיא ןוטעגנָא ,לדרעב ץרַאוװש

 טגָארט רע .סעקשטנעה-ץלעּפ -- טנעה יד ףיוא ,עכַאּפַאּפ ַא ּפָאק ןפיוא ,סעקיל

 ןסייה ןוא רעייפ םייב סיוא ךיז ןצעז ייז .טנַאה ןיא טַאמָאטױא ןשיסור םעיינ ַא
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 -רָאפ ַא ןבָאה רימ .ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק סעּפורג עלַא .ןביילקפיונוצ ךיז ןעמעלַא ךיילג

 ןלעטשסיוא ךיז זדנוא טסייה ןעמ .טרעדנטעג ךיז טָאה עיצַאוטיס יד זַא ליפעג

 זדנוא וצ טדער רעטשרע רעד .ןעיורפ 63 ןוא רענעמ 72 ןענעז רימ .ייר ַא ןיא

 ןשטנעמ עקיעפ עּפורג ַא טנעז ריא, :ןושל רעדנַא ןַא טימ רָאג רעבָא ,ווָאקבָאב

 םייב יד טסע ןוא טציז ריא .רַאפעג רעטסערג רעד ןיא ןייג ןעק ןעמ עכלעוו טימ

 "?טשינרָאג טוט ןוא ױזַא ריא טציז סָאװ רַאפ .ןטקודָארּפ ענעמונעגוצ רעױּפ

 םוש ןיק וצ וצ טשינ זדנוא טזָאל ןעמ זַא טרעפטנע זדנוא ןופ רענייא

 ןוא ָאטעג ַא ןיא טּפשמרַאפ זדנוא ןבָאה ןיײלַא רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,טעברַא

 -ָאנַאװיא רימידַאלװ .דלַאו ןופ זדנוא ןעמ טביירטרַאפ ןעגנוָארד-טיוט רעטנוא

 .וצרעד טנידרַאפ ןילַא ךיז טָאה ריאק :טגָאז ןוא ןדער טשינ זדנוא טזָאל שטיוו

 ,עװַאלבָא יד ןעוועג ךָאד זיא ךייא בילוצ ןוא ןענָאיּפש עשטייד ןעוועג טנעז ריא

 ןרעפטנע ןריבורּפ רימ ."תוחּפשמ ערעזדנוא ןעמוקעגמוא ןענעז סע רעכלעוו ןיא

 -יטנַא ןא זדנוא ףיוא ןרָאװעג טכַארטעגסיױא רָאנ זיא סָאד זַא ,תמא טשינ זיא'ס זַא

 ףַאזיטרַאּפ רעטנַאקַאבמוא רעד רעביא טסייר עיסוקסיד יד .לובלב רעשיטימעס

 ןענעז ןכַאז ךס ַא .ךייא ןגעו טרעהעג ליפ בָאה ךיא .ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ;

 -נטַאר ןיא רעדירב ערעייא זַא סייוו ךיא .ךייא וצ גנוָיצַאב רעד ןיא קיטכיר טשינ

 ןוא גָאט ייב ןטעברַא ייז .טנָארפ ןרַאפ ןקירבַאפ יד ןיא טציא ןטעברַא דנַאברַאפ

 רעזדנוא ןופ טנעָאנ ןעוועג זיא שטייד רעד ןעוו זַא תמא ךיוא זיא'ס .טכַאנ ייב

 -ינַאּפ ַא ןיא קידנפיױלטנַא טָאטש יד טזָאלרַאפ לענש ףיוא ייז ןבָאה טָאטשטּפױה

 -עגּפָא קינַאּפ יד זיא טכַאמ רעד ןופ טייקרעטכינ רעד קנַאד ַא רָאנ .גנומיטש רעש

 -רַאּפ ענעבעגעגרעביא ,ןשטנעמ עקיעפ עּפורג ַא ךייא ןיא עז ךיא .ןרָאװעג טלעטש

 ןַא ןיא טריזינַאגרָא ןייז טזומ ריא .ןעגנערב ןצונ ליפ ןענָאק סָאװ ,רענַאזיט

 ,"קיטעט ןרעוו ןוא טייהנייא

 :טגָאז ןוא וָאקבָאב טרָאװ סָאד רעדיו טמענ םיא ךָאנ

 ,טייהנייא ןַא ןיא ןריזינַאגרָא ךיז טלָאז רַיא זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע;

 -רַאפ רעקידנעטש ַא ןיא זדנוא טימ ןייז לָאז סָאװ רידנַאמָאק ַא סיוא ךייא טביילק

 עקידרעטייוו יד ןבָאה טעוװ ריא .סענָארטַאּפ טימ ןסקיב 4 ריא טָאה ָאד .גנודניב

 ;סעבַאגפיוא

 -ָארּפ לסיב ַא ןעגנערב ןוא רעפרעד יד ןיא ןײגסױרַא ריא טפרַאד סנטשרע

 .רעגנוה םעד ןרידיווקיל וצ ידכ ןטקוד

 ןוא -ןָאפעלעט יד ןקַאהרעביא 1943 רַאונַאי ןט10 ןזיב ריא טזומ סנטייווצ

 .יָאנשזיר-םינָאלס ײסָאש ןפיוא גנודניברַאפ-ףַארגעלעט

 "ןַאב רעד ףיוא ןָאלעשע ןַא ןזָאלּפָארַא רַאונַאי ןט25 ןזיב ריא טזומ סנטירד

 -רעטַאמ-סיירפיוא ןעמוקַאב קעווצ םעד וצ טעוװ ריא .ַאיַאנסעל-עוװָאנַאמָאד עיניל

 .לַאי

 ןזָאלרַאפ ,געט 2 ןיא טסייה סָאד ,רעבמעצעד ןט10 ןזיב ריא טזומ סנטרעפ

 ןופ רעטעמָאליק 8 ךרעב ,דלַאװ רעקוָאלַאפַאר ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא דלַאװ םעד

 ,דלַאװ ןרעביא ךיז ןעיײרדמורַא טשינ ןוא ןציז ןביילב ריא טפרַאד טרָאד .ןענַאד

 | .."סעבַאגפיוא עטמיטשַאב ןבָאה סָאװ ךייא ןופ יד רעסיוא

 םעד ןיא זַא ןעוועג דשוח ךיילג רימ ןבָאה לעפַאב ןטרעפ םעד קידנרעהרעד
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 ןופ זדנוא ןריפוצסיורַא הנווכ עטלעטשרַאפ ַא ןוא עיצַאקָאװָארּפ א רשפא טקעטש

 -ָאליק 6-4 ,טקַארט ַא ָאד זיא סע ּוװ זדנוא ןקישרַאפ ןוא ענָאז-רענַאזיטרַאּפ רעד

 רענעטיב יד ןופ טנעה יד ןיא זדנוא ןרעפילסיוא טושּפ ה"ד ,ןעטיב ןופ רעטעמ

 יד ןפַאשּפָא לָאז רע זַא ןוװָאקבָאב ןטעב ןריבורּפ רימ ,ןשטייד ןוא *עווָאכָאמַאס;

 .לעפַאב ַא זיא סע זַא טגָאז רע .טשינ טפלעה סע .דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןגעוו הריזג

 .קעוװַא ייז ןרָאפ רעטרעוו יד ייב

 ןוא רידנַאמָאק ַא רַאפ ןיקצענָאלָאּפ חנ סיוא רימ ןלייוו ןרָאפקעװַא רעייז ךָאנ

 ןגעוו הריזג יד זַא ןטסיירט ךיז ןליוו רימ .רעטערטרַאפ ןייז יו ןיקסווָאקדוי ערָאב

 ?ןייג טציא רימ ןלעװ ןיהּוװ ,טפַאשעגּפָא ןרעו ךָאד טעװ דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ

 טשרע ןבייה רימ ,סעקנַאילמעז יד ןיא ןיירַא רימ ןענעז קירוצ געט 5-4 טימ טשרע

 ןיא .ךיז וצ ןעמוק וצ ןָא ןבייה רעדניק ערעזדנוא .לסיב ַא ןעמערַאװרעד וצ ךיז ןָא

 ןטוג טימ םענורב ַא ךיוא רימ ןבָאה קינייוװעניא .םערַאװ טרעוו סעקנַאילמעז יד

 טימ .טסערפ ןוא יינש ,םענרַאפ ןלופ ןיא רעטניוו רעד טשרעה ןסיורד ןיא .רעסַאװ

 רענייק .רעטנעצ רעד זיא טָא .שדוח ןופ גָאט ןטנעצ ןפיוא רימ ןטרַאװ רעטיצ

 ןעמוק ייז .עקינייא ךָאנ ןוא ןיקצענָאלָאּפ חנ ןיהַא ןקיש רימ .בַאטש ןופ טשינ טמוק

 װָאקבָאב טמוק סנגרָאמ וצ .זדנוא ייב ןייז טעוו ןעמ זַא רעביא ןביג ןוא קירוצ

 -ןַאמָאק רעד יװ חנ .טקנוּפ םעד ןזָאלרַאפ ןזומ רימ זַא ןסָאלשטנָא טעדלעמ ןוא

 -עלַא טסייה רע ןוא לעפַאב םעד ןריפסיוא ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ךיז טליפ ריד

 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןוא ןקַאּפ ךיז ןעמ

 רימ עכלעוו סעקנַאילמעז יד ןופ סױרַא רימ ןכירק רעבמעצעד ןט12 םעד

 ףיונוצ ןביילק רימ .ימ ליפ ױזַא טימ טייצ שדוח ַא ןופ ךשמ ןיא טיובעג ןבָאה

 ,רענעמ 125 טציא ןענעז רימ .ןײרַא געוו ןיא ךיז ןזָאל ןוא ןילטלטמ רעזדנוא

 רימ ןעוו דָארג .תוחוכ עטצעל יד זיב עטרעטַאמעגסיוא עלַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 -ָאלב ןיא ןרעדנַאװ טימ ןוא טזָאלעגּפָא טסָארפ רעד טָאה ןייג וצ ןבױהעגנָא ןבָאה

 ןרעוו רעדניק יד .ךעלקעּפ יד קידנגָארט ,ןטייווצ ןרעטניה רענייא ןעייג רימ .סעט

 סעקנַאילָאּפ רערָאנ-עשטלָאװ יד וצ דלַאװ ןופ קידנעײגסױרַא .טנעה יד ייב טריפעג

 רעשטייד ַא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טכַאנ יד ןבָאה עכלעוו רענַאזיטרַאּפ רימ ןפערט

 רימ ,ןשטייד ךיז ןעניפעג ןטרָאד לייוו קירוצ ןייג זדנוא ןהצע ייז .גנולגנירמורַא

 .רַאפעג רעטנעָאנ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,סיורָאפ ןייג רעבָא ןזומ

 ,דלַאװ-ענסָאס ןליטש ַא ןיא ,טנגעג רענעי ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנרַאפ

 ןפָאלש עטרעצרַאפ ןוא עדימ ןוא ,רעייפ ַא ןָא ןגייל ,יינש ןפיוא ךיז ןגיילעצ רימ

 .רעייפ םעד םורַא ןייא רימ

 -נַארפ ןייא ,ןסקיב עטוג עשיסור 2) ןסקיב 4 יד ןעמ טלייטרַאפ סנגרָאמ וצ

 ןשיוצ (רעסעלש ענעכַארבעצ טימ --- ייווצ עטצעל יד .עשטייד ןייא ןוא עשיזיוצ

 -- עטייווצ יד ,שיילפ ךָאנ ןימערעמ ףרָאד ןיא ןעמ טקיש עּפורג ןייא .סעּפורג 2

 ,לפָאטרַאק טימ קירוצ טמוק הרבח .לּפָאטרַאק ןוא ןרופ ךָאנ טושטנעמ ףרָאד ןיא

 .((דרעפ טימ רענעגעוו) ןרופ 2 טימ ןוא המהב ַא טימ

 ןטימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד ענייא .סעּפורג ייווצ ןיא ןייא ךיז רימ ןלייט טשרע

 ןעיוב ףרַאד עּפורג עטייווצ יד ,ןטקודָארּפ ןלעטשוצ ןטימ ןוא ןלעפַאב יד ןריפסיוא

 רימ ןסילשַאב דלַאװ ןיא רעביטש ערעזדנוא ןעיובוצפיוא ףיוא .סעקנַאילמעז
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 יד רַאפ טרָא קיסַאּפ ַא ןכוזסיוא ןעייג רימ .סייררעביא ןָא ,טכָאנ ןוא גָאט ןטעברַא

 רענרענייטש ַא זיא ןדָאב רעד .ןַאמ 15 וצ ןטכיש ןיא ןטעברַא רימ .סעקנַאילמעז

 יינש רעד .רעסַאװ טימ הרצ ַא זיא לייוורעד .ןקַאהעצ קעה טימ םיא ןזומ רימ ןוא

 ךיוא רָאנ ןכָאק םוצ רָאנ טשינ ,רעסַאװ ןייק טשינ ןבָאה רימ ןוא ןעגנַאגעצ זיא

 טקעדַאב עקטָאלב ַא רימ ןעניפעג זדנוא ןופ רעטעמָאליק 2 .ןעקנירט םוצ טשינ

 וצ סעציײלּפ יד ףיוא סע ןעגנערב ןוא זייא סָאד ןָא רימ ןקַאה טכַאנ ייב .זייא טימ

 עכלעוו וצ לפָאטרַאק ענעטָארבעג עקינייא טימ סיוא ןעמוק רימ .רעגַאל ןיא ןגָארט

 ןיא לגנַאמ ןופ ןדייל רימ .ץלַאז ןייק טשינ ןוא רעסַאװ ןייק טשינ ףרַאד ןעמ

 ,לקיטרַא ןקיטכיוו ןקיזָאד םעד טשינ ןציזַאב רימ זַא שדוח ַא יו רעמ ןיוש .ץלַאז

 ןגיוא יד רעטנוא ,רדסכ זדנוא טלביא סע .ךעלרעפעג םעד בילוצ ןדייל רימ

 רימ ןזָאל טכַאנ עדעי .טּפעשעגסיױא ןצנַאגניא ךיז ןליפ רימ .סנכייצ עָאלב ןעייטש

 ןעמוקַאב ץלַאז ןייק רעבָא ,ןטקודָארּפ ןעגנערב ןוא רעפרעד יד רעביא סױרַא ךיז

 ,טשינ רימ

 עשינַאפעלעט יד ןסייררעביא ןופ עבַאגפיוא יד ןריפוצסיוא וצ ןטערט רימ

 ןעמיטשַאב רימ .יָאשזיר-םינָאלס ײסָאש ןפיוא גנודניברַאפ עשיפַארגעלעט ןוא

 -ַאב .קעה ןוא ןגעז ןייא ךיז רימ ןפַאש רעפרעד יד ןיא .ןַאמ 17 קעווצ םעד רַאפ

 ןָא ןעמוק ייז .טעברַא רעד וצ סױרַא הרבח רעזדנוא טייג ןסקיב 4 טימ עטנּפָאװ

 ןענַאּפש םירעױּפ עקינייא ןסייה ,יײסָאש ןופ טייו טשינ ,שטיװָאכַאר ףרָאד ןיא

 ןופ ּפָארַא ייז ןעגנירּפש טרָא ןפיוא ןעמוקנָא ןרַאפ .ײסָאש םוצ ןרָאפ ןוא דרעפ יד

 טָאה רערעדעי .טלייטרַאפ טרעוו טעברַא יד .געוו:-טּפיוה םוצ וצ ןעייג ןוא ןרופ יד

 טמענ ןעמ .סנטסָאּפ-ךַאו טלעטשעצ ןרעוו ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ןיא .עבַאגפיוא ןייז

 ,טעברַא רעד וצ ךיז

 סע .ײסָאש ןטייז עדייב ןופ סָאד ןוא ,ןלַאפ ןָא ןבייה סעּפולס-ןָאפעלעט יד

 .ןטָארד יד רעביא ןעמ טקַאה קעה יד טימ ןוא ןגעז עפרַאש 4 רעהפיוא ןָא ןטעברַא

 ץלַא סָאד .טקַאהעגרעביא ןטָארד ערעייז ןוא ןטינשעגרעטנוא ןרעוו סעּפולס 80

 -געוו עיונעג יד .םינָאלס ןופ רעטעמָאליק 3 ןופ קחרמ ַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא

 קינלָאּפ קחצי ןוא יקסװָארטסָא עמַאשז ןעוועג ןענעז טנגעג רענעי ןיא סרעזייוו

 לענש ףיוא עלַא ךיז ןבָאה לַאנגיס ַא טיול .(לארשי ןיא טציא ךיז ןעניפעג עדייב)

 ןעמ טָאה סגעווקירוצ .ןרופ יד וצ קירוצ ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ ןוא ןבילקעגפיונוצ

 ןבָאה גנומיטש רענעבייהעג ַא ןיא ןוא לפָאטרַאק ןוא טיורב טפַאשעגנייא ךָאנ ךיז

 ,רעגַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז רימ

 ןיא קעװַא ןענעז ערָאב ןוא חנ ,(ןעטיב ןיא טציא) שטיוועלעדנעמ עילומ

 טלעטשעגפיונוצ זיא סע .עבַאגפיוא רעטריפעגכרודַא רעד ןגעוו ןלייצרעד בַאטש

 טָאה בַאטש רעד .רעמענלײטנָא עלַא ןופ ןעמענ יד טימ לָאקָאטָארּפ ַא ןרָאװעג

 ןטימ טמיטש ןבעגעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ץלַא יצ ןרילָארטנָאק טקישעג ךָאנרעד

 יו רעסערג ךָאנ זיא ײסָאש ןפיוא ןברוח רעד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .תמא

 ,גנודניברַאפ יד ןלעטשקירוצ סָאד טרעיודעג טָאה געט יירד .ןבעגעגנָא טָאה ןעמ

 -רַאּפ רעטרעדנוה ןופ הנחמ ַא זַא ןבעגעגנָא ןעוועג זיא ןטכירַאב עשטייד יד ןיא

 רעד ,רעטעמָאליק יירד ןופ חטש ַא ףיוא גנודוניברַאפ יד טרעטשעצ ןבָאה רענַאזיט

 ,ייז ןגָאז ?!ַאטַאיבער יצדָאלָאמ, :טעברַא רעזדנוא שינעטנעק וצ טמענ בַאטשי
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 ,גוצ ַא ץזָאלרעטנורַא :עבַאגפיוא עטייווצ ַא ןריפסיוא ךָאנ רימ ןפרַאד טציא

 ,רָאװ יד םַארגָאליק 60 ןופ דַאירַאנס-עירעליטרַא ןַא זדנוא ןעמ טיג בַאטש ןופ

 -פיוא םעד םיא ןופ ןעמענוצסױרַא ידכ רעגַאל ןיא דַאירַאנס םעד ןעגנערב רימ

 וצ בַאטש ןיא רעייטשרָאפ ערעזדנוא ןעייג ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ .לַאירעטַאמ-סייר

 הרבח ערעזדנוא ןעמוק רעבמעצעד ןט20 םעד .טייקיטעט רעזדנוא ןגעוו ןטכירַאב

 טרָאד ןבָאה ייז זַא ,ןזָאלרַאפ זיא בַאטש רעד זַא ןלייצרעד ןוא בַאטש םענופ קירוצ

 ַא ןופ גָאזנָא ןַא םעד ןיא ןעעז רימ .סיינ ַא סעּפע זיא סָאד .ןענופעג טשינ םענייק

 םעד טזָאלרַאפ דַאירטָא רעד טָאה ,סיוא טזייו ,םעד בילוצ .עװַאלבָא רעטנעָאנ

 ןסיוורעד וצ ידכ סעקדעיװזַאר סױרַא רימ ןקיש רעפרעד עטנעָאנ יד ןיא .דלַאװ

 ךעלקריוו טמוק סע זַא ךיז ןסיוורעד רימ .טנגעג רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ךיז

 יד ןבָארג ןעמענ ןוא סעּפורג ערענעלק ןיא ןייא ךיז ןלייט רימ .עוװַאלבָא ןַא רָאפ

 .ןשינעטלעהַאב עטריקסַאמרַאפ) סענָארכס רַאפ דרע

 זיא טציא .,זייּפש ןייק טשינ ןבָאה רימ .עװַאלבָא ןַא ברע רעדיוו ןעייטש רימ

 לאומש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .,ןקידנעסיוא זדנוא טעװ רעגנוה רעד ,רעטניוו

 טכַאנ יד זיא סע .ןשטנעמ עקינייא סױרַא רימ ןקיש (ןליוּפ ןיא טציא) גרעברעבליז

 עקידלַאװג ַא ןיוש ךיז טגָארט דלַאװ םעד םורַא .רעבמעצעד ןטס24 ןפיוא ןטס23 ןופ

 -ַאר ןייק ךרודַא ןשטנעמ ערעזדנוא ךיז ןסייר ןגעוו ענעדיישרַאפ ךרוד .יירעסיש

 טנגעג יד לייוו ןגָארטּפָא לענש ךיז ןלָאז ייז זַא ייז ןענערָאװ םירעיוּפ יד .עקווָאלַאפ

 ,לפָאטרַאק טימ ךעלרופ יירד ןעגנערב וצ ייז ןזייװַאב ךָאד .ןשטייד טימ לופ זיא

 ןיא קירוצ ייז ןעמוק ,ןטייקירעווש עסיורג טימ ,ןגעוורעטניה ענעדיישרַאפ ךרוד

 ץלַא יירעסיש יד טרעוװ לייוורעד ,לּפָאטרַאק לסיב סָאד ןייא ןלייט רימ .דלַאװ

 סָאד ןלייטעצ רימ ןוא טכַארבעג ןבָאה הרבח סָאװ דרעפ ַא ןענעגרה רימ .רעטנענ

 ןטלַאהַאברַאפ עקירעביא סָאד ןוא רעייפ ןפיוא רימ ןטָארב שיילפ סָאד .שיילפ

 רעד ףיוא ןוא טשינ ןעמ טעז יינש ןייק .טשינ ץלַא רימ ןבָאה רעסַאװ ןייק .רימ

 רימ ןבָאה טכענ עכעלטע עטצעל יד רַאפ .זייא ןייק רעמ ָאטשינ זיא עקטָאלב

 .ןטרָאד ןופ זייא עצנַאג סָאד טצונרַאפ

 טכַאנ יד .טסָארפ רעקרַאטש ַא זיא'ס .טכַאנרַאפ ,1942 רעבמעצעד רעט4

 -עצ ןענעז רימ .רעמייב יד ןייש ריא טימ טסיגַאב הנבל יד .דלַאװ ןיא וצ טלַאפ

 .ןָארכס ןטריקסַאמרַאפ ריא טָאה עּפורג עדעי ּוװ ןלַאטרַאוװק ייווצ רעביא ןפרָאװ

 קלָאװ קחצי .רעייפ םייב ךיז טמערַאװ ןוא טציז זדנוא ןופ לייט רעטסערג רעד

 םענופ לעפ יד ןדנישּפָא םייב ןעמונרַאפ ןענעז ךיא ןוא (לארשי ,דול ןיא טציא)

 רעסעמ ןּפמעט ַא טימ ךיז רימ ןערָאּפ טציא .סרעסעמ ןייק טשינ ןבָאה רימ .דרעפ

 שיילפ רעקיטש טסייר ןעמ ןוא זדנוא ןלַאפַאב ןשטנעמ יד .לרעסעמ-ריזַאר ַא ןוא

 םענופ טעלעקס ַא זיולב טבַײלברַאפ העש רעגרַאק ןייא ןיא .דרעפ ןטיוט םעד ןופ

 זיא סע זַא ןגָאז ןשטנעמ יד .רעייפ ןפיוא שיילפ סָאד טָארב עקּפורג עדעי ,דרעפ

 ךיז טגָארטרעד לָאמַא טימ .טכַאנ ייב 11 רעכיז ןיוש זיא רעגייז רעד .שיילפ טוג

 סָאװ יירעסיש-ןטָאימעלוּפ עקרַאטש ַא גנוטכיר רעװָאנינוקַא רעד ןופ זדנוא וצ

 רעייז ,דלַאװ ןיא ןטקנוּפ ערעדנַא ןופ ךיוא .העש עבלַאה ַא רעפעגמוא ןָא טלַאה

 ,טלגנירעגמורַא ןטייז עלַא ןופ ןענעז רימ .ןסָאש ךיז ןרעהרעד ,זדנוא ןופ טנעָאנ

 -ָארכס יד וצ רימ ןפיול שינעלייא ןיא ןוא רעייפ סָאד רימ ןשעלרַאפ לענש ףיוא
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 ןעמעוו עטנוזעג רָאּפ ַא ךיוא ןוא עקנַארק עקינייא ןעוועג ןענעז זדנוא ןשיווצ .סענ

 -ַאר וצ קשח ןוא טומ טלעפרַאפ טָאה ייז ןוא ןבעל סָאד ןרָאװעג סאמנ זיא סע

 ךופ ליפעג עוויטקניטסניא סָאד טױטעגּפָא יז ייב טָאה עיצַאנגיזער יד .ךיז ןעוועט

 יקצענָאלָאּפ חנ .סענָארכס יד ןיא ןייג טלָאװעג טשינ ןבָאה ןשטנעמ יד .רַאפעג ַא

 טרָא סָאד ייז ןזיװעגנָא ,ןָארכס ןטוג ַא טיירגעגוצ ייז רַאפ ןבָאה עּפורג ןייז ןוא

 ןָארכס ןיא ןײגנײרַא עלַא ייז ןלָאז רַאפעג ַא ןייז טעוו סע רָאנ יוװ זַא טגָאזעגנָא ןוא

 -עבעל ןלעװ ייז ביוא זַא טַאהעג ארומ ךיוא רימ ןבָאה בגַא .ךיז ןריקסַאמרַאפ ןוא

 יד .ןבעגוצסיוא זדנוא ןרעוו ןעגנוווצעג ייז ןלעװו ןשטייד יד וצ ןלַאפניירא עקיד

 (עשרַאװ ייב) ץינעלַאפ ןופ ךעלגנַיי יירד טימ רעטָאפ ַא :ןעוועג ןענעז ןָאזרעּפ 9

 ןופ ןעגנַאגעגסױא זיא ןַאמזָאר עקלעמש) רעטומ ןוא יורפ סנַאמזָאר עקלעמש

 טימ רוחב רעמינָאלס ַא ,(ענסָאס ַא ןיא טרַאּפשעגנָא קידנעייטש ץומש ןוא רעגנוה

 .טשינ קנעדעג ךיא ןעמענ סנעמעוו ייווצ ךָאנ ןוא טנַאה רעקנַארק ַא

 יד ייב ןטעבעג ךיז טָאה ,סענָארכס יד ןיא קידנפױלטנַא ,זדנוא ןופ רערעדעי

 סָאד טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .שינעטלעהַאב רעייז ןיא ןייג ןלָאז ייז זַא ןשטנעמ 9

 ןעגנַאגעגּפָא ןענעז ייז .ןדערנייא ןוא ןטעב ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .ןוט וצ

 ןפוא ַאזַא ףיוא ןבָאה ייז .ןָארכס ןיא ןעמוק ייז ןלעוװ דלַאב זַא קידנגָאז ,טייז ַא ןיא

 ..ןרעוו רוטּפ זדנוא ןופ טלָאװעג

 ,רעמָאי ןכעלקערש ַא דלַאװ ןיא רימ ןרעהרעד םורַא העש ַא ןיא רעפעגמוא

 לופ ןייועג ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .שיסורסייו ףיוא טיירש ןעמ ןוא טדער ןעמ

 ןעייטש רימ .דלַאװ םעניא ןעגנולקעגּפָא קידארומ טָאה סָאװ גנולפייווצרַאפ טימ

 וצ ךיז טרעטנענרעד רעמָאיעג סָאד ?ןטיײדַאב סָאד לָאז סָאװ ,עטמוטשרַאפ יװ עלַא

 גנַאזעג דליוו ַא ךיז טגָארטרעד ,זדנוא וצ רעטנענ ,גנוטכיר רעטייווצ ַא ןופ .זדנוא

 "יוו יד לבקמ ייז ןענעז ױזַא .(ןטקנוּפ-רעיול) סעדַאסַאז עשטייד ערוכש יד ןופ

 .רעטכעלעג ןלַאטורב ַא טימ טשימעגסיוא ,גנַאזעג קידהנושמ ַא זיא סָאד .ןטכַאנ

 ייב 11710 רעגייז ַא :רעמָאיעג םענופ תוביס יד טסווורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש

 ןופ טריפעגסױרַא ,עווָאנינוקַא ףרָאד סָאד טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה טכַאנ

 -עגפיונוצ ,ןשטנעמ 450 ַא ייב ,ןפָארטעג טרָאד ןבָאה ייז רָאנ ןעמעוו רעזייה יד

 לע .בורג רעטיירגעגוצ-רעירפ ַא ייב ןסָאשעצ ןעמעלַא ןוא ץַאלּפ ןייא ףיוא ןבירט

 .תוטיחש ערעדנַא ןופ יו טקנוּפ ,טעװעטַארעג םירעוּפ עכעלטע ךיז ןבָאה סנ יּפ

 טימ טשימעגסיוא ,רעמָאיעג רעייז .טרעמָאיעג ןוא דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ייז

 .סרעטעמָאליק ףיוא טרעהעג ךיז טָאה ,ןשטייד יד ןופ גנַאזעג ןטעשויעצ םעד

 ךיז רימ ןרַאּפש ןַאמ 14 .בורג ןייז ןיא רערעדעי ,לענש ךיז ןפיולעצ רימ

 םוצ רענייא טסערּפעגפיונוצ ןוא טקירדעגפיונוצ ,רבק ןקידעבעל םעניא ןיירַא

 ןופ גנַאגנײרַא םייב ןציז ביילב ךיא .ןוט געװַאב ַא טשינ ךיז ןעק ןעמ .ןטייווצ

 .טפול לסיב ַא ןײגנײרַא לָאז סע ידכ ,בורג רעד ןופ ךָאל יד ןפָא קידנזָאל ,ןָארכס

 ,םורַא ךיז טוט סע סָאװ וצ ךיז ךיא רעה קיטייצכיילג

 רעטנענ ץלַא .ןגָאט וצ ןָא טבייה ךעלדנע .טייקיבייא ןַא יו ךיז טיצ טכַאנ יד

 -זַאר עשטייד יד זיא סָאד .ןסָאש ענלצנייא זדנוא וצ ךיז ןגָארטרעד רעטנענ ןוא

 ,לַאטרַאװק ךָאנ לַאטרַאװק קידנריֿפוקָא ,זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד יז .עקדעיוו

 ןַא ןופ ןקיטייוו יד םינּפ ןפיוא ּפָא ךיז ןליּפש עקינייא ייב .ליטש-טיוט ןגיל רימ



 ןעטיב סקנּפ 244

 םעד ןפמעקַאב וצ ידכ ןּפיל יד טסייברַאפ ןעמ .טנַאה רעדָא סופ םענעסעזעגּפָא

 .ךעלמייב רעַירפ ןופ עטיירגעגוצ טימ גנַאגנירַא םעד ריקסַאמרַאפ ךיא .קיטייװ

 רימ ביוא .ןשטנעמ עקידעבעל ךיז ןעניפעג ָאד זַא ןענעקרעד וצ טשינ זיא סע

 ןיא ןעמוקמוא ןלָאז עלַא זַא טַאנַארג-טנַאה ןייא גונעג זיא ,ןרעו טקעדטנַא ןלעוו

 ,בוהל

 -300 ךרע ןַא ןופ ךלהמ ַא ףיוא ,זדנוא ןופ טנעָאנ .גָאט רעסיורג ןיוש זיא סע

 סע .ייררעסיש ַא ךיז טרעה סע .ןסָאש-רעוװלָאװער ךיז ןגָארטרעד ,רעטעמ 0

 רעה ךיא .ןשטייד ךרוד ןעייג ןָארכס רעזדנוא ייברַאפ ןוא גנַאל טשינ טריודעג

 ,ןָארכס רעזדנוא רַאפ טרַאה ךרוד ןעייג ייז .ךיז ןשיווצ ךיוה ןדער ייז .טירט ערעייז

 10 ךרעב ךיז ןעניפעג רימ ןכלעוו ןופ) רעגַאל רעזדנוא וצ גנוטכיר רעד ןיא

 ןוא ?!טלַאה !טלַאה, :יירשעג ַא רעגַאל ןופ רימ ןרעה םורַא טונימ ַא ןיא .(רעטעמ

 ,ןדַיי עטרינגיזער ןיינ יד ןסָאשרעד רעדרעמ יד ןבָאה סָאד .ןסָאש 9 ךָאנרעד ךיילג

 -עשוב ןשטייד יד .רעטסוש רעצינעלַאפ םענופ ךעלגנִיי עניילק יירד יד ייז ןשיווצ

 ,םילכ ענענופעג יד ןופ יירעגנילקטג סָאד ןרעה רימ .רעגַאל םעניא גנַאל ןעוו

 ךיז ןבָאה ווו :יירשעג ַא ןוא ,רעמייב יד ןשיווצ ןטלַאהַאברַאפ ןבָאה רימ עכלעוו

 ךיז ןזָאל ןוא העש עכעלטע רעגַאל ןיא ןרעטשינ ייז "!טקעטשרַאפ עקיצערק יד

 ןגיל סעּפורג עקירעביא ערעזדנוא ּווװ ,לַאטרַאװק ןטייווצ םענופ גנוטכיר רעד ןיא

 זַא קידנעעז ןוא םענייק טרָאד קידנפערט טשינ .סענָארכס יד ןיא ןטלַאהַאברַאפ

 ָאד זַא ןענַאטשרַאפ ייז ןבָאה טרעכיירעג ךָאנ טָאה סרעטייש יד ןופ רעייפ סָאד

 טנעָאנ רָאג רימ ןענעז רעכיז זַא ןוא ןענופעג ָאד ךָאנ ךיז רימ ןבָאה גנַאל טשינ

 ןעמונעג ייז ןבָאה םיוב ןטרעקעגרעביא ןדעי ףיוא .סענָארכס יד ןיא טקעטשרַאפ

 יד רעכיז ךיז ןעניפעג טרָאד זַא טכַאדרַאפ ַא קידנבָאה ןטַאנַארג:-טנַאה ןפרַאװ

 ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא טַאנַארג-טנַאה ַא ..ןעוועג ױזַא זיא שיטקַאפ ןוא .סענָארכס

 -נײרַא םייב .ןָאזרעּפ 9 ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד .יקסווָאקדוי קחצי םייח ןופ ןָארכס

 טָאה רעכלעוו ,(לארשי ןיא טציא) יקסווָאקדוי ערָאב ןסעזעג זיא ןָארכס ןיא גנַאג

 -פיוא טָאה טַאנַארג רעד .ןפרַאװּפָא םיא ןוא טַאנַארג םעד ןוט וצ ּפַאכ ַא ןזיוװַאב

 -רַאפ זיא ןיילַא ערָאב .ןרָאװעג טעדנוװרַאפ ןענעז ןָארכס ןיא עלַא ןוא ןסירעג

 ןָארכס ןיא עלַא רעבָא .רעּפרעק ןצנַאג ןפיוא ,רעטרע 17 ןיא ןרָאװעג טעדנ,וו

 לַאטרַאװק םעד קידנעייגרוד .ליטש-טיוט ןגיל ןבילבעג ןוא טשרעהַאב ךיז ןבָאה

 ליטש זיא טכַאנ רַאפ 4 םורַא .ןטַאנַארג-טנַאה ןפרָאװעג רדסכ ןשטייד יד ןבָאה

 טשינ ןסייוו רימ .םעטָא םעד קידנטלַאהנייא ,עטסערּפעגפיונוצ ןציז רימ .ןרָאװעג

 ןבָאה ןשטייד יד זַא גנוניימ רעד ייב ןענעז רימ .רָאפ טמוק זדנוא םורַא סָאװ

 ןסייוו רימ .ןזייוװַאב קירוצ ךיז ןלעװ רימ ןענַאװ זיב ,עדַאסַאז ַא רעגַאל ןיא ןזָאלעג

 .טכַאנ יד וצ טלַאפ רע .עװַאלבָא רעטשרע רעד ןופ ךָאנ ,גנורַאפרעד רעד ןופ סָאד

 -רַאק ענעטָארבעג עכעלטע יד ןסע רימ .ךיז ןשיוװצ ליטש ךרודַא ךיז ןדער רימ

 ,טשטעווקעגפיונוצ ,טכַאנ עצנַאג ַא ּפָא רימ ןגיל ױזַא .שיילפ-דרעפ סָאד ןוא לפָאט

 .טרעטייוורעד יירעסיש יד ךיז טָאה גָאט רַאפ .םעטָא םעד ןּפַאכ קידנענעק טשינ

 ןרַאפ ךיז ןקערש רימ .ךיז טוט זדנוא םורַא סָאװ טשינ ץלַא רעבָא ןסייוו רימ

 גָאט ייב .גנוזיילסיוא ןַא ףיוא יװ טכַאנ רעד ףיוא ןטרַאװ רימ .גָאט ןקידענמוקנָא

 .ןָארכס ןופ ןײגוצסױרַא טשינ רימ ןגַאװ
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 טציא) ףלָאװ קחצי ןעוועג זיא סָאד .רעוו טכירק סע יוװ ןרעה רימ .טכַאנרַאפ

 ןיא זַא טגָאז רע .זדנוא ייב ךיז טרעה סע סָאװ ןעז ןעמוקעג זיא רע .(לארשי ןיא

 .טּפעלשעגסױרַא ןענעז םילכ עלַא .רעגַאל ןיא ןעוועג זיא רע .ליטש זיא דלַאװ

 9 יד זַא זדנוא רע טלייצרעד ךיוא .ןרָאװעג טקַאהעצ ןטענגַאב יד טימ ןענעז ייז

 .ןסָאשעג ןעמ טָאה ןדִיי עטרינגיזער

 רעט27) תעל תעמ ייווצ עצנַאג ןשינעטלעהַאב יד ןיא ןגעלעגּפָא רימ ןענעז ױזַא

 רעשירפ רעד ףיוא סױרַא רימ ןענעז ןט28 םעד טשרע .(רעבמעצעד רעט28 ןוא

 .ףיוא ןבעל רעדניק יד .רענייב עטמירקעצ ערעזדנוא סיוא ןכיילג רימ .טפול

 רעסעב ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה ןָארכס םעניא !ךעבענ ,רעדניק עמערָא ערעודנוא

 יז ןבָאה ליטש ױזַא ,טרעהעג טשינ ןצנַאג ןיא ייז טָאה ןעמ .ענעסקַאװרעד יד יו

 רימ ןוא סענָארכס יד ןופ סױרַא םלוע רעד טכירק זייווכעלסיב .,ןטלַאהרַאפ ךיז

 וצ לַאטרַאװק ןטייווצ םעניא רעבירַא ןעייג רימ .ןטייווצ ןטימ רענייא ךיז ןפערט

 םהרבַא ןוא ,שטיוועלעדנעמ עלומ ,יראליג .ןעשעג זיא טרָאד סָאװ ךיז ןסיוורעד

 .עקנַאילמעז רעטקידעשַאב רעד ןיא ןָארכס ןופ ןערָאב רעביא ןגָארט םיובסונ

 ןוא ףיונוצ ךיז ןביילק רימ .רעבירַא ןיהַא ןעייג עטעדנּוװרַאפ עקירעביא יד ךיוא

 .ןבעל-דלַאװ רעזדנוא ןָא רעדיוװ ןבייה רימ .ענעמוקעגמוא 9 יד רבקמ ןענעז

 רימ .רעייפ ןפיוא ןקַאב רימ סָאװ שיילפ-דרעפ ןופ טײטשַאב ןסע רעזדנוא

 2 ןיא .ןעקנירט רעייז ךיז טליוו זדנוא .רעסַאװ ןיא לגנַאמ ןופ רעדיוו ןדייל

 םורַא ךיז טוט סע סָאװ ךיז ןסיוורעד וצ סעקדעיװזַאר סױרַא רימ ןקיש ןטקנוּפ

 עטנעָאנ יד ןיא ןעייג עקינייא ךָאנ ןוא קלָאװ קחצי ,עילומ ,ןיקסערב דוד .זדנוא

 רעד ךיז טָאה רשפא .,בַאטש ןופ רעגַאל ןיא ןעייג ןשטנעמ יירד ערעדנַא .רעפרעד

 עלַא ,רעגַאל רעצנַאג רעד זַא ןלייצרעד ןוא קירוצ ןעמוק ייז .טרעקעגמוא דַאירטָא

 טרָאד ןבָאה ייז .ָאטשינ רענייק זיא'ס .טנערברַאפ ןענעז סעקטַאלַאּפ ןוא ךעלדייב

 קעװַא זיא סָאװ הרבח יד .ךיז טימ סע טכַארבעג ןוא טנַאיװָארּפ לסיב ַא ןענופעג

 וצ ןָא טבייה סע .ןסּפעש ןוא המהב ַא ,רופ ַא טכַארבעגקירוצ טָאה רעפרעד יד ןיא

 רימ ןלעװ םיא טימ לייוו ,דלודעגמוא טימ ןטרַאװ רימ ןכלעוו ףיוא יינש ןלַאפ

 יד לייוו ,יינש רעד רעבָא זדנוא טקערש קיטייצכיילג .טשרָאד םעד ןליטש ןענעק

 רימ ןענעז ,עװַאלבָא רעד תעב ,טציא .ןבעגסיוא זדנוא ןענעק םיא ףיוא טירט

 .ןעגנַאגעצ ןעוועג טַאהעג זיא יינש רעד סָאװ םעד קנַאד ַא ןרָאװעג טעװעטַארעג

 קידנעייג זַא ןלייצרעד רעפרעד יד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ ןשטנעמ יד

 ןבָאה ןשטייד יד .ןעזעג טשינ שפנ ןקידעבעל ןייק טרָאד ייז ןבָאה עווָאנינוקַא ךרוד

 ,תומהב .ןפָא ןענעז רעזייה יד ןופ ןריט יד .ןסָאשרעד ףרָאד םענופ רעניווונייא עלַא

 ןקיש ןסילשַאב רימ .םיתב:-ילעב ןָא ףרָאד ןרעביא םורַא ךיז ןעיירד רעניה ,דרעפ

 ןזָאל ןַאמ ריפ .ןכַאז ןוא ןטקודָארּפ טימ ןטיירגרַאפ וצ ךיז ידכ ףרָאד ןיא ןשטנעמ

 -וקַא ןייק ךיז ןזָאל רימ .ןרופ 3 טרָאד ןופ ןעגנערב ןוא טושטנַאמ ןייק קעװַא ךיז

 'נּוװַאב ייז .דַאירטָא רעד טרעקעגמוא ךיז טָאה לייוורעד .לפָאטרַאק ךָאנ עוװָאנינ

 -עגּפָא ןוא רעייפ ַאזַא ןופ סױרַא זיא טנעז ױזַא יווק .ןבעל רימ סָאװ זדנוא ןרעד

 ןעמעלַא ךייא טָאה ןעמ זַא טניימעג ןבָאה רימ ?עטױט 9 טימ לכה ךסב ןעמוק

 ,"ןליוק ןייק טשינ וליפַא ןעמענ ךייא .טכַארבעגמוא ןיוש

 ןבָאה ירַאליג ןוא ךיא .תומהב ןוא לּפָאטרַאק רימ ןעגנערב עוװָאנינוקַא ןופ
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 רימ ןענעז ױזַא .ןגיוא ערעזדנוא טשינ ןביילג רימ ןוא ץלַאז לטסעק ַא ןענופעג

 ןענעז רימ יו םישדח עכעלטע ןיוש .ץלַאז לסיב ַא ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ןעוועג

 ןבָאה סע יװ ױזַא ןעזעגסיוא טָאה עוװָאנינוקַא ףרָאד סָאד .ץלַאז ןָא ןצנַאגניא ןעוועג

 דיישרעטנוא ןייא טימ ,תוטיחש יד ךָאנ ךעלטעטש ןוא טעטש ערעזדנוא ןעזעגסיוא

 ךיז טָאה סע סָאװ ןיילַא טריבַארעצ ןוא טּפעלשעצ םירעיוּפ יד ןבָאה טרָאד סָאװ

 .קיטיינ זיא זדנוא סָאװ סָאד רָאנ ןעמענ ןגעקרעד רימ .טזָאלעג

 ןעמוק ןפרַאד ןשטייד יד זַא טסּוװרעד ךיז ןבָאה דַאירטָא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד

 ןטיירגרַאפ ןוא ךיז ןלייא רימ .ףרָאד ןופ רַאטנעװניא םענעבילברַאפ םעד ןעמענרַאפ

 ךעלדנע .ןטלַאהסיוא טייצ ערעגנעל ַא ןענעק וצ ידכ ,ןטקודָארּפ רערעמ סָאװ לענש

 -רַאּפ רעד .ןשטייד טימ ײצילָאּפ עדנַאב עסיורג ַא ןעמוקעגנָא עוװָאנינוקָא ןייק זיא

 -ַאטשטנַא זיא סע .טרַאװעגּפָא ייז ןוא סעדַאסַאז טגיילרַאפ טָאה דַאירטָא-רענַאזיט

 ןבָאה ןשטייד יד .גָאט ןבלַאה ַא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ טכַאלש עקרַאטש ַא ןענ

 -ץגּפָא ייז ןענעז גָאטימ ךָאנ .רַאטנעװניא םעד ןעמונרַאפ ןוא ףרָאד סָאד טצעזַאב

 ,ןטייז עדייב ןופ עטעדנּוװרַאפ ןוא עטיוט ןעוועג ןענעז סע .ןטערט

 גָאט ייב רימ ןציז םימעט-סטייקרעכיז בילוצ .טסערפ עקרַאטש ןעייטש סע

 סָאד ןקידנערַאפ רימ .ןסיורד ןיא רימ ןעגנערברַאפ טכענ יד ןוא סענָארכס יד ןיא

 יד ןיא קידנציז .סעקנַאילמעז עטקידנערַאפ טשינ ןוא עטרעטשעצ יד ןעיובסיוא

 ןגָאלקַאב ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןיא ךיז רימ ןענָאמרעד סענָארכס

 ,לרוג רעזדנוא

 ןט1 םעד טכַאנ ייב ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ סעומש ַא ךיז ןָאמרעד ךיא

 רעלטיה .עיצקַאפסיטַאס עסיוועג ַא רימ ןבָאה טציא ,ונ,; :טגָאז הקבר .1943 רַאונַאי

 ןטיבעג עטריּפוקָא ענייז ןיא ךיז טעוו 1942 רָאי ןזיב זַא טרעכיזרַאפ ךָאד טָאה

 ךָאנ ןבעל סע ןוא 1942 רָאי סָאד ןיוש זיא טָא ןוא .דַיי ןייא ןייק ןעניפעג טשינ

 רימ ןלעוװ רשפא .ןדִיי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טרעדנוה ָאד ךיז ןעניפעג רימ .,ןדִיי

 ַא ןעמ טעװ 1942 רָאי ןיא זַא טמירַאב ךיז טָאה רע .ןבעלרעביא ןרעלטיה ךָאנ

 ".ךָאנ רימ ןבעל סיעכהל וצ ףיוא םיא ןוא ,םליפ ןפיוא זיולב ןעז ןענעק ןדַיי

 ןיא ןדַיי יד ןוא טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס, :הקבר עגולק יד טגָאז ערעדנַא ןשיווצ

 ןלעו ,טכיירגרעד טשינ טָאה הרצ יד ןיהּוװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא

 ןעמוקפיונוצ ךיז טעװ ןעמ .קנעדנָא רעזדנוא וצ סעימעדַאקַא-רעיורט ןענעדרָאנײא

 -רעיורט ןטלַאה טעװ ןעמ .רעדיילק-טנוװָא עצרַאװש ןיא ןוא סגניקָאמס ןיא ןוטעגנָא

 -ייורַאפ ערעדנַא ןוא ץנעט טימ ןרעוו טקידנערַאפ טעװו טנוװָא רעד ןוא סעדער

 "...ןעגנול
 נא א
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 עקינייא טימ ןרָאװעג קיטרַאפ רימ ןענעז רַאונַאי טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ןבָאה רימ .ןבילקעגרעבירַא ןיהַא ךיז רימ ןבָאה ןט15 םעד םורַא .סעקנַאילמעז
 ןעמערַאװרעד ןָא ןבייה רימ .רדסכ ךיז ןעמערַאװ ןוא ךעלעווייא טכַאמעג טרָאד
 -עּפַא ףיוא ןשטנעמ ערעזדנוא ןעייג טכַאנ עדעי .רעדילג ענעריורפעג ערעזדנוא
 בַאטש ןופ לעפַאב ַא טול .דַאירטָא ןופ רענַאזיטרַאּפ טימ ךיז ןפערט רימ .סעיצַאר
 םירעױוּפ יד ּוװ ,עקניכוס ףרָאד ןיא םירעיוּפ ןופ רעזייה עקינייא רימ ןענערברַאפ
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 ןטיירג טציא .רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו ןשטייד יד וצ תועידי ןבעגעגסױרַא ןבָאה

 .עיניל רעד ןופ ןַאב ַא ןזָאלוצרעטנורא :עבַאגפיוא ןַא ךָאנ ןריפוצסיוא ךיז רימ

 בקעי ,יראליג ,יקסווָאקטיד ןבואר :ןופ עּפורג ַא רימ ןעמיטשַאב קעווצ םעד וצ

 ןלעטש ,זדנוא ןופ רעטעמ 200 ַא ,עבירט רעד ףיוא .עקינייא ךָאנ ןוא יקסלובירּפ

 -עמ ץלַא ןרָאי יד זדנוא ןעייגרעד טסערפ יד .ןטיה וצ סנטסָאּפ סױרַא רדסכ רימ

 -ניפ :רעדילג ענערױרפעגּפָא טימ ןיוש ןענעז זדנוא ןופ ליפ .רערעווש ןוא רער

 ןבָאה רימ סָאװ סעטַאמש עלַא ןיא ןייא ךיז ןעלקיוו רימ .סיפ רעדָא ןרעיוא ,רעג

 ,רָאנ

 לא א
* 

 "דנוא ןופ ייווצ .רַאונַאי ןט18 רעדָא ןט17 םעד רעפעגמוא ןעוועג זיא סָאד

 ןיא ,ייז ןופ טייו טשינ .סעבירט יד ףיוא הרימש ףיוא ןעייטש ןשטנעמ ערעז

 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו םירעיוּפ טימ ןרופ 4 ךיז ןזיײוװַאב ,דלַאװ ןקידרעביאנגעק

 .םעד ןגעוו ןגָאזצנָא ןפיול וצ ךיילג טמוק ךַאװ רעד ןופ רענייא .ץלָאה ןקַאה

 םענייא .ייז ןופ יירד ןטלַאהרַאפ ןוא ןרופ יד ךָאנ דלַאו ןיא סױרַא ךיז ןזָאל רימ

 סױרַא ךיז טזייוו סע .ןפיולטנַא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,יוג רענעטיב ַא ,ַאקיײלגַאי

 ןופ עטסגרע יד ,םירעיוּפ רענעטיב עטנַאקַאב ןענעז ענעטלַאהרַאפ יירד יד זַא

 -ּפעסַא ןוא רעדורב ַא רענייז ,עקשטענַאי ןַאגילוכ רעטנַאקַאב רעד :עטסגרע יד

 | .יילָאקימ קישט

 ןיא ןייז רעזדנוא תעב ךָאנ ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה יז

 ןָארכס ַא ןיא ןיירַא ייז ןצעז ,רעגַאל ןיא םירעיוּפ יירד יד ןעגנערב רימ .ָאטעג

 קרַאטש ןעוועג ןעמ זיא בַאטש ןיא .בַאטש םעניא ןגַאזנָא םעד ןגעוו ןקיש ןוא

 -לעוו עדמערפ ןטלַאהרַאפ ןגעוו לעפַאב םעד טריפעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ ןדירפוצ

 ,בַאטש ןיא טלעטשעגוצ םייוג יירד יד רימ ןבָאה סנגרָאמ וצ .דלַאװ ןיא ןעמוק עכ

 טקישעגסױרַא לעיצעּפס ייז ןבָאה ןשטייד יד זַא טלעטשעגטסעפ טָאה רעכלעוו

 .רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןעניפעג'ס ּוװ טרָא סָאד ךיז ןסיוורעד וצ ףיוא דלַאװ ןיא

 .ןסָאשרעד ךיילג ןעמ טָאה ןענָאיּפש יירד יד

 רעד .עיצַארעּפָא ןַא ןופ ןעמוקעגקירוצ ערעזדנוא ןענעז רַאונַאי ןט19 םעד

 -עשג זיא'ס .גרעברעבליז קילומש ןעוועג זיא רעלײטרַאפ-ןטקודָארּפ ןוא רעריפנָא

 ןוא לפָאטרַאק ןכָאק ,רעייפ םעד םורַא עלַא ןציז רימ .טסָארפ רעקרַאטש ַא ןעוו

 רעד ןופ ןסָאש עכעלטע זדנוא וצ ךיז ןגָארטרעד גָאט ייב 12 רעגייז ַא .שיילפ

 רעטרע יד ןופ בייה ַא עלַא ךיז ןביג רימ .ךַאװ רעזדנוא טייטש סע ּוװ עבירט

 ןסָאש עקינייא רימ ןרעה םורַא טונימ עכעלטע ןיא .רעייפ ןופ ּפָא ןטערט ןוא

 רימ .עּפורג רעזדנוא ןופ לייט ַא ךיז טניפעג סע ּוװ לַאטרַאװק ןטייווצ םענופ

 ןיא קידנכירק דלַאװ ןיא רעפיט ּפָא ןטערט ןוא ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ טשינ ןסייוו

 קידנציז לייו ,טעקַאנ טעמכ ןענעז זדנוא ןופ עקינייא .ינק יד רעביא זיב יינש

 טשינ ייז ןבָאה ,ןעיירעסיש יד טרעהרעד ךיז ןבָאה סע ןעוו סעקנַאילמעז יד ןיא

 טפיול ױזַא ןוא ,סעװרָאב ןצנַאגניא זיא גרעבנעטַאװ ןויצ-ןב .ןוטוצנָא ךיז ןזיוװַאב

 םיא ןעלקיוו ןוא סעטַאמש עכעלטע ּפָארַא ךיז ןופ ןעמענ רימ .יינש ןרעביא רע

 .ןענורעג ייז ןופ זיא טולב ןוא ןריורפעגּפָא ןיוש ןעוועג ןענעז סָאװ סיפ יד םורַא
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 קירוצ ךיז רימ ןרעק םורַא העש רָאּפ ַא ןיא .גנַאל ןָא טשינ טלַאה יירעסיש סָאד

 טנעָאנ זיא ןעטיב ןופ יײצילָאּפ יד זַא ךיז ןסיוורעד רימ ןוא רעטרע ערעזדנוא וצ

 -ָאי קישטנָארַא ןענַאטשעג ןַאד ןענעז הרימש ףיוא .ךַאװ רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ

 ײצילָאּפ יד ןעמעוו ףיוא ַאזָאר לדיימ רעשזדָאל ַא ןוא (רעמינָאלס ַא) שטיוועלעס

 -טָא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלטנַא זיא קישטנָארַא .טיוטעג יז ןוא ןסָאשעג טָאה

 טעווערעקעג ךיז טָאה ײצילָאּפ יד .ןלַאפַאב זיא ײצילָאּפ יד זַא ןגָאװצנָא ידכ דַאיר

 ,לַאטרַאװק ןטייוצ םוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,יינש ןפיוא טירט עשירפ יד טיול

 (סהרש-היח) למהרבא .סעקנַאילמעז ערעזדנוא עקינייא ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד

 ןרָאװעג טלמוטעצ זיא ,זדנוא טימ ןענופעג ןַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקטיד

 ײצילָאּפ יד .ןָארכס ןייז ןיא קעװַא רָאג רע זיא זדנוא וצ ןפיול וצ טָאטשנָא ןוא

 -רעד ןוא םיא ףיוא ךיז טליצעגנָא ,ןָארכס ןיא ןפיולנירַא טקרעמַאב םיא טָאה

 ןטונימ עקינייא ןיא .בַאטש ןיא ןפָאלרעד זיא שטיװעלעסָאי קישטנָארַא .טעגרה

 -וצרעביא ידכ רענַאזיטרַאּפ סנטילש 80770 ַא ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןענעז םורַא

 ײצילָאּפ יד .טעּפש וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא סע .יײצילָאּפ רעד געוו םעד ןדיינש

 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ וצ ןזיװַאב ןיוש טָאה

 .ןוט וצ וצ סָאװ ןטַארַאב ךיז ןוא ןבילקעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה טכַאנ רַאפ

 טשינ ךיז ןענעק רימ ?טקנוּפ םעד ץזָאלרַאפ רימ ןלָאז יצ .טקעדטנַא ןענעז רימ

 טרָא יינ ַא ןכוז ןייג ןוא סעקנַאילמעז עמערַאװ יד ןופ ןייגוצסױרַא ןסילשטנַא

 אלימב סע ןלעװ ענעסקַאװרעד יד ךיוא ןוא רעדניק יד .טסערפ עקרַאטש יד ייב

 ,טרָא ןפיוא ָאד ןעמוקמוא רעדָא :עגַארפ ַא רַאפ ןעייטש רימ .ןטלַאהסיוא טשינ

 ,טרָא ןבלעז ןפיוא ןביילב וצ ןסילשַאב רימ .געוו ןפיוא ןרעוו ןריורפרַאפ רעדָא

 -ירּפ בקעי ,ץַאק לאוי ,ןיקסערב דוד :עיצַארעּפָא ןַא ףיוא קעװַא ןענעז טכַאנ ייב

 טכַארבעג טָאה ןעמ .ערעדנַא ןוא יקסווָאקטיד ןבואר ,רעדורב ןייז טימ יקסלוב

 ,ץלַאז ןוא ןטקודָארּפ

 -נייוועג יו ,גרעברעבליז קילומש טלייט ,ירפ רעד ןיא ,רַאונַאי ןטס20 םעד

 עקנַאילמעז רעד ייב ךיז ןיפעג ךיא .ןרעייפ יד םורַא ןציז רימ .ןטקודָארּפ יד ,ךעל

 -עמ 70 ַא ךרעב זיא סָאד ,ןטקודָארּפ יד טלייט קילומש ּוװ ,יקצענָאלַאּפ חנ ןופ

 ןיימ ,ַאדיא ,יורפ ןיימ ,רתסא :ןציז רעייפ םייב טרָאד .עקנַאילמעז ןיימ ןופ רעט

 טימ עלייב רעטסעווש ןיימ ,טלַא רָאי 9 ,ןוז ןיימ לאומש ןוא רעטכָאט עקירעי3

 רעקירעי-14 רעד ןוא עינָאס עקירעי-18 יד ,רעדניק ערעייז ןוא עּפיל ןַאמ ריא

 יורפ ןייז טימ שטיוװָאניבַאר רעדנעס רעגָאװש ןיימ ,הקבר ןירעגעווש ןיימ ,ףסוי

 ןקירעי-5 ריא טימ עקּפיצ ןירעגעווש ןיימ ,עיאמ עקירעי-6 עניילק יד ןוא ַאלָארַאק

 ,דניק ןוא (רעטכָאט סרעטסוש םעד עיניּפ) יורפ ןייז טימ ןַאמדלָאג דוד :עקפסוי ןוז

 (רעטסוש םעד עיניּפ ןופ רעטכָאט ַא ךיוא) עטסוּפַאק עקשַאב ןירעגעווש ןייז טימ

 רָאג ,לָאמַא טימ .ירפ רעד ןיא 11 רעגייז ַא ךרעב זיא סע .,ןיקסערב דוד ןוא

 ליו ךיא .ןעיירשעג ןרעה רימ ןוא יירעסיש ַא ךיז טנפע ,זדנוא ןופ טנעָאנ

 רעה ןוא ןצימיא ןופ סיוטש ַא םוקַאב ךיא רָאנ ,עקנַאלמעיז ןיימ וצ ןפיול

 םוקַאב ךיא ןוא -- "!געו םעד טשינ לעטשרַאפ !ףיול !טשינ ייטש, :יירשעג ַא

 םעניא טירט ענעטָארטעגסיױא סָאװ רָאנ יד רעביא ןפיול רימ .סיוטש ַא רעדיוו

 וִצ ,קירוצ ףיוא ןפיול רעדיוו ריבורּפ ךיא .סעדנוקעס טרעיוד ץלַא סָאד ,יינש
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 טשינ לעטשרַאפ ,ףיול; :סיורָאפ ףיוא סיוטש ַא רעדיוו םוקַאב ךיא רָאנ ,עניימ

 -דנוא רעביא ןעִילּפ ןליוק רעטנזיוט ,ךיז טקרַאטשרַאפ יירעסיש יד *!געוװו םעד

 !יצּפָאלכ, :"עװָאכָאמַאס, רעשיסורסייו רעד ןופ תולוק ןרעה רימ -- ּפעק ערעז

 (!עדנַאב עצנַאג ַא רעייז זיא ָאד ,רעהַא ,ןטַאי) "!ַאשטוק ַאיַאלעצ ךיא טוט !ַאדוס

 -- סטכער ןעמענ רימ .םעטָא ןייק טשינ ןבָאה רימ ,יינש ןרעביא ןפיול רימ

 -כיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןפיול ןָא ןבייה רימ .סרעסיש יד ןגעקטנַא ןפיול ןוא

 ַא רימ ןופ טייו טשינ ךיא רעהרעד לָאמַא טימ .עבלעז סָאד -- גנוט

 .רעטכָאט ןיימ טיירש סָאד "?..ַאּפ וַאּפַאּפ ...ןשטייד !ַאּפַאּפ :ַאּפַאּפ ; :יירשעג

 .ןגיװשטנַא טרעוו יז .ירשעג טלייוצרַאפ ריא רעביא ןקַאה ןסָאש עקינייא

 -ָאּפ יד זיא טָא !ףיול, :טיירש (סקיזייא השמ) עקנעה .ריא וצ ןפיול ליוו ךיא

 ןָא ,רעהפיוא ןָא ןפיול רימ .ןלעטשּפָא טשינ ךיז רימ טזָאל רע ?!ףיול --- ייציל

 רעד ןיא ךיז ןזָאל רימ .סעװרָאב ןצנַאגניא ןענעז זדנוא ןֹופ עקינייא .םעטָא ןַא

 -עסיש יד .דַאירטָא רעד ךיז טניפעג סע ּוװ ,*סערָאנ-עשטלָאװ, וצ גנוטכיר

 -ָאמַאס, יד ןופ יירשעג סָאד ךיז טרעה זדנוא ןופ טנעָאנ .ףיוא טשינ טרעה ייר

 .סענַאילָאּפ רערָאנ:עשטלָאװ זיב רעטעמָאליק יירד ַא ױזַא ןפיול רימ .'!סעצווָאכ

 -ַאװ .עטױט:בלַאה יינש ןפיוא ןגיל ןביילב עקינייא .ןעמעטעּפָא טשינ ןענעק רימ

 טבייר ,יינש ןפיוא טגיל ,סיפ יד ןריױרפעגּפָא ןטכענ ךיז טָאה רעכלעוו ,גרעבנעט

 ןגָארט סע יו רימ ןרעהרעד סנטייוו רעד ןופ .טנייוו ןוא סיפ עטקיטולבעצ ענייז ךיז

 טזָאלעגסױרַא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה סָאד .סנטילש רעקילדנעצ ּפָאלַאג ַא ןיא ךיז

 רעבלַאה ַא ךרעב ןיא .סרעלַאפנָא יד געוו םעד ןקַאהוצרעביא ידכ דַאירטָא ןטימ ךיז

 "יטרַאּפ יד ןבָאה סָאד .יירעסיש עקרַאטש ַא זדנוא וצ ךיז טגָארטרעד םורַא העש

 רימ .יירעסיש ַא ריא ףיוא טנפעעג ןוא געוו םעד ײצילָאּפ רעד טלעטשרַאפ רענַאז

 "!רעגַאל ןיא קירוצ ייג'כ, :סיוא ףור ךיא .רעייפ ןופ ענעפָאלטנַא ,ןַאמ 18 ןענעז

 עבירט רעד טימ ןוא םענייק טשינ רעה ךיא רעבָא ,ןיג טשינ רימ טזָאל ןעמ

 .רעזייב לרעב ןוא ןיקסערב דוד טימ ןעייג רימ טימ .רעגַאל ןיא קירוצ ךיז ךיא זָאל

 -יישרַאפ ןפרָאװעצ רימ ןפערט געוו ןפיוא .רעגַאל םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 זיא דלַאװ ןיא יינש רעד .סעקנַאילמעז ערעזדנוא ןופ עטביורעגוצ ,ןכַאז ענעד

 לענש ףיול ךיא .עקנַאלמעיז ןיימ ייב ןיוש ךיא ןיב טָא ,ןטערטעצ ןוא ןרָאפעצ

 -פייווצראפ ןיא .םענייק טרָאד טשינ ףערט ןוא (רָאיטסָאק) רעייפ ןופ טרָא םוצ וצ

 רענייק "!רעדנעס !עילומ :!ַאדיא !רתסא, :לוק ןפיוא ןעיירש ךיוה ךיא םענ גנול

 ךיא עזרעד טשרע ,יירשעג ןדליוו ַא טימ ,רעכעה יירש ךיא .טשינ רימ טרעפטנע

 .ןכירקוצסיורַא ןָא טבייה ןוא ןָארכס םענופ ּפָאק םעד סױרַא טקעטש רתסא יוװ

 "?וטסבעל וד ,עקשיומ., .ךיז ןשוק רימ .רימ וצ וצ טלַאפ יז

 רעדניק יד ןענעז ןסיש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ רָאנ יוװ זַא רימ טלייצרעד רתסא

 ןכָארקעגנײרַא יז זיא ,ןפיול וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רתסא .ריא וצ ןפָאלעג

 ןוא ןסָאשעגניײרַא לָאמ ייווצ ,ןָארכס ןיא טקוקעגניײרַא טָאה ײצילָאּפ יד .ןָארכס ןיא

 רעד ןיא טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה עיַאמ ןוא רתסא "?!ייזעליוו ,ןַאזיטרַאּפ, :ןגירשעג

 רעד רַאפ ןגיולפעגייברַאפ ייז ןענעז ןליוק יד .ןָארכס ןופ טנַאװ רענעלַאפעגנייא

 .טעװעטַארעג ךיז יז טָאה ױזַא ןוא טקרעמַאב טשינ יז טָאה ײצילָאּפ יד .זָאנ

 טלעק ןוא קערש ןופ ךיז טלסיירט ,ןָארכס ןופ סױרַא טכירק עיַאמ עניילק יד
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 רימ .רתסא טגָאז ,"םענייק טשינ ןיוש ןבָאה רימ,, --- .טרָאװ ןייק טשינ טדער ןוא

 .רעדנעס זיא ּפָא ךיז טכוז רעכלעוו רעטשרע רעד .רעדניק ערעזדנוא ןכוז ןעייג

 ןוא ןפָארטעג םיא טָאה ליוק-סיירפיוא ןַא .עטכישעג ןייז זדנוא טלייצרעד רע

 בילוצ טנעקעג טשינ רע טָאה לענש ןפיול .טנַאה ןופ שיילפ קיטש ַא ןסירעגסיוא

 רעטשרע רעד תעב ךָאנ ןרָאװעג טעדנוװרַאפ םיא זיא סָאװ ,סופ ןקנַארק ןייז

 ײצילָאּפ ,טולב טימ ךיז קידנסיגַאב יינש ןפיוא ןלַאפעג רע זיא טציא .עוװַאלבָא

 טוט זיא רע זַא טניימעג ןבָאה ייז .סיפ יד טימ םיא קידנטערט ,וצ םיא וצ זיא

 ןבָאה ןזיוה רָאּפ ַא ךָאנ םיא ףיוא קידנעעזרעד .ןזיוה יד םיא ןופ ןגױצעגּפָארַא ןוא

 -ַאמ רעד ןופ סענעשעק יד ןיא ןוטעג ּפַאט ַא ןבָאה ייז .ןגױצעגּפָארַא ךיוא ייז ייז

 םיא קידנזָאל קעװַא ןענעז ןוא טונימ רָאּפ ַא םיא ןבעל ןענַאטשעג ,עקרַאניר

 ,יינש ןפיוא ןגיל

 קידנכירק ןוא ךיז וצ ןעמוקעג סָאװטע רעדנעס זיא ןרָאװעג ליטש זיא'ס זַא

 -רעד ןיהַא זיא רע זַא ,עקנַאלמעיז רעד וצ ןעמוקנָא טלָאװעג רע טָאה יינש ןפיוא

 ,עקנַאלמעיז ןיא ןענופעג םיא ןבָאה רתסא ןוא ךיא .בורג ןיא ןיירַא רע זיא ןכָארק

 ענעבילברַאפ יד ןוא רעדניק ערעזדנוא ןכוז דלַאװ ןרעביא רעטייוו ךיז ןזָאל רימ

 ןפערט טָא .געוו םענעטָארטעגסיױא ןפיוא ןפיול רימ .עּפורג רעזדנוא ןופ ןשטנעמ

 ךיז ןעניפעג רעטייו .ּפָאק םענעסירעגּפָא ןַא טימ סעקּפיצ ןעקפסוי ןגיל רימ

 ןבעל רענייא ןגיל ייז .עדראג ןוא עטיא רעדניק עדייב (סקודצ רתסא) סעקטַאלז

 טגיל ייז ןופ טייו טשינ .ןליוק-סיירפיוא ןופ ּפעק עטרעטעמשעצ טימ ןרעדנַא

 ןַא טָאה עּפיל רעגָאװש ןיימ .חומ םענענורעגסיוא ןַא טימ לגנַיי סיקצענַאלָאּפ חנ

 עקשזעטס רעד ףיוא רעטייוו רימ ןפיול ענעגושמ יוװ .רעּפרעק םענעסָאשעגכרודַא

 -שטַאדיא רעטכָאט רעזדנוא טגיל טָא .סרעּפרעק עטיוט טימ טגיילעגסיוא זיא סָאוװ

 ןוא יז ןקעוו ,ריא וצ ּפָארַא ךיז ןגייב רימ .טסורב רענעסָאשעגכרודַא ןַא טימ עק

 טָא ?עילומ עלענוז רעזדנוא זיא ּוװ .רעפטנע ןייק ָאטשינ *!עקשטַאדיא;/ :ןעיירש

 -ּפָארַא ריא ןופ ןבָאה רעדרעמ יד .עטעקַאנ ַא טעמכ עקּפיצ טגיל טָא ,עינָאס טגיל

 ילעוו טימ ,ןשטנעמ עטנעָאנ ןופ סרעּפרעק עטיוט רעקילדנעצ .ןָאטנָא סָאד ןגיוצעג

 .ןעמעלַא טימ ךיז טלייטעג ןוא ןעמַאזוצ טבעלעג גנַאל-טשינ טשרע ןבָאה רימ עכ

 סָאד סנייא טיהעג דימת ןבָאה רעדניק ערעזדנוא זַא קידנסיוו ?עילומ זיא ּוװ

 רעטעמ 10 ַא ןוא עקשטַאדיא טגיל סע ּוװ טרָא ןפיוא םוא ךיז רימ ןרעק עטייווצ

 ןגייב רימ .ןעקנילומ רעזדנוא ןופ לרעּפרעק סָאד טגיל ,סעטסוק יד ןיא ,ריא ןופ

 ןָא זיא סופ ןייא .טעדנּוװרַאפ ןייז לָאז רע סיוא טשינ טעז סע .םיא וצ ּפָארַא ךיז

 לכיש ַא ןָא רעייפ םייב ןסעזעג רע זיא סופ םענעריורפעגוצ ןייז בילוצ ,לכיש ַא

 בייה ךיא .ןעקשטַאדיא ךָאנ ןפיול טזָאלעג ױזַא ךיז רע טָאה לַאפרעביא ןתעב ןוא

 "וטבעל רע !רתסא; .סױרַא םיא ןופ ךיז טסייר ץכערק ַא יו רעה ןוא ףיוא םיא

 -טולב ַא לּפעק ןייז ףיוא קרעמַאב ךיא .טצכערק דניק סָאד .יירשעג ַא ךיא ביג ---

 רעד ףיוא ןעמענ םיא רימ טפלעה רתסא .ּפָאק ןיא טעדנווװרַאפ זיא רע .קעלפ

 -יק ַא ךרעב ןענַאד ןופ ךיז טניפעג סָאװ רעגַאל םוצ םיא גָארט ךיא ןוא עצײלּפ

 ךיא סָאװ םיוק ןוא ריוושעג ןקרַאטש ַא טנַאה ןיימ ףיוא בָאה ךיא .רעטעמָאל

 .רעגַאל םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןעילומ גָארט

 .ןעקנילומ ןגָארט רימ טפלעה ןוא ןגעקטנַא רימ טפיול רעצישיביול ןורהא |
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 טדער רע .דניק סָאד ןעמערַאוװרעד ןָא ןבייה ןוא רעייפ םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 דניק סָאד .סמערַאװ ליומ ןיא ןיירַא םיא ןסיג רימ "!ייט עסייה, :טרָאװ ַא סױרַא

 טסיזמוא,, :זדנוא וצ טגָאז (דימש רעד) סקחצי ןבואר .ליומ סָאד ןענעפע טשינ ןעקי

 דניק סָאד רעבירַא ןגָארט רימ ."םיא טזָאל .טשינ םיא טרעטַאמ .טעברַא רעייא

 ,ערַאנ רעטרַאה רעד ףיוא קעװַא םיא ןגייל ןוא ,ןרעדנעס ןבעל ,עקנַאלמעיז ןיא

 ןוא טריזילַארַאּפ זיא רע .רעּפרעק ןבלַאה ַא טימ ןגעווַאב טשינ ןעק דניק סָאד

 עקנַאלמעיז רעד םורַא םישובלמ ענעפרָאװעצ ּפָא ךוז ,סױרַא ףיול ךיא .ןריורפרַאפ

 ,טנַאה רעד ןופ דנּוװ יד ןרעדנעס טדניברַאפ רתסא .דניק םעד ןוא ןרעדנעס רַאפ

 סרעדנעס) עיַאמ עניילק יד .טצכערק קילומ .רעטצניפ ןיוש זיא עקנַאלמעיז ןיא

 .ןרעה טשינ ךיז ןופ טזָאל ןוא לקניוו ַא ןיא ךיז טקוררַאפ (לרעטכעט

 ןענעז סָאװ יד ןוא ענעבילבעג-ןבעל יד ןביילקוצפיונוצ ךיז ןָא ןבייה לייוורעד

 רעדירב יד קירוצ ןעמוק סע .דַאירטָא םענופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןרָאפעגטימ

 יז ,לַאפרעביא םענופ םיטרּפ ןלייצרעד ייז ןוא שטיוועלעדנעמ עינאנ ןוא עילומ

 רעטסעוװש ןיימ ןעמונעג טייהרעקידעבעל טָאה "עוװָאכָאמַאס; יד זַא רעביא ןביג

 דניק ןטימ יקסווָאקדוי ענייש ,יקסווָאקדוי הרוּפצ ,ןײטשרעלַאג עינימ ,עלייב

 עקינייא טימ זיא ַאזָאר רעטכָאט סנעמעוו ,ןירעשזדָאל ַא ,יורפ ַא ךָאנ ןוא ,קירוא

 .עבירט רעד ייב ןטסָאּפ ןפיוא קידנעייטש ןעמוקעגמוא קירוצ געט

 "שָאכָאמַאס' רעד געוו םעד טקַאהעגרעביא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ךָאנרעד

 4 ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז סע רעכלעוו ןופ יירעסיש ַא ייז ףיוא טנפעעג ןוא

 ,דלַאװ ןיא ןרָאפעגטימ ייז טימ ןענעז סָאװ םייוג רענעטיב 4 ןוא סעצווָאכָאמַאס

 ,ןריבַאר וצ ידכ

 רעד ייב טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ ערעזדנוא ךיוא

 -ַאטנַאק עלייב רעטסעווש ןיימ :יירעסיש םעד ןופ ןלַאפעג ןענעז ,?עוװָאכָאמַאס;

 .יקסווָאקדוי הרוּפצ ןוא ןײטשרעלַאג ענימ ,שטיווָאר

 רעכלעוו ,קינלעברַאג עקסַאװ ,טסירק רענעטיב ַא ןופ ךיא בָאה םורַא רָאי ַא ןיא

 ןוא סעלייב ןופ םיטרּפ טסּוװרעד ךיז ,עקנַאזיטרַאּפ ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא

 -עס *ץעװָאכָאמַאס, רעשטערַאז ַא ןטילש ןפיוא טריפעג טָאה ייז .םוקמוא סענימ

 -רעלַאג ענימ טימ ןעמַאזוצ טנרעלעג טנגוי רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ַאקַיַאר ַאשזָאיר

 ןַאשזָאירעס ייב ןטעבעג ךיז טָאה ענימ ,לוש רענכעשוװָאּפ רענעטיב רעד ןיא ןייטש

 --- .לוש ןיא ןעמַאזוצ ןענרעל רעייז ןגעוו םיא טנָאמרעד ןוא ןזָאלּפָא יז לָאז רע

 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו .טרעפטנעעגּפָא ַאשזָאירעס טָאה -- "!ויבוא !ישטלַאמ,

 -טנַא טריבורּפ ענימ ןוא עלייב ןבָאה *סעצוװָאכָאמַאס, יד ףיוא רעייפ ַא טנפעעג

 -עגסױרַא ,ןטילש ןפיוא ןסָאשרעד ןדייב ייז טָאה ַאשזָאירעס .ןטילש םענופ ןפיול-

 טימרעד טמירַאב ךָאנרעד ךיז טָאה רעדרעמ רעד .,ןפָאלטנַא ןוא יינש ןפיוא ןפרָאװ

 ערָאב ןופ יורפ יד .ןעטיב ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,םירבח ענייז רַאפ-

 -גפיולכרוד ַא ןופ טעדנּוװרַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,קירוא דניק ןטימ יקסווָאקדוי

 ןעמונעגוצ יירעסיש רעד ךָאנ ןענעז ,יורפ רעשזדָאל יד ךיוא יו ,ליוק רעקידי

 ןעמ טָאה טרָאד .דַאירטָא ןיא טריפעגקעווַא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג

 יד ןבָאה יצ :גנושרָאפסױא עשירעכערברַאפ עקיליווזייב ַא טריפרַאפ ייז ןגעק

 ןבעגוצסױרַא ידכ יײצילָאּפ רעד קיליוויירפ ןבעגעגרעביא טשינ ךיז ןעיורפ עשידִיי
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 עלַא ערעייז טגײלעגנָא ןבָאה עקינייא ךָאנ ןוא ערָאב .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןופ תודוס

 טָאה סע .יורפ רעשזדָאל יד ןוא דניק ןטימ ןענייש ןעװעטַארוצסױרַא ידכ תוחוכ

 .טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא ןירעשזדָאל יד .ןפלָאהעג סָאװ קינייוו רעבָא

 -ָאק םענעזעוועג ַא ןופ יורפ יד ,עקנַאזיטרַאּפ ַא טריפעגסיוא טָאה לייטרוא םעד

 ןשטייד יד ייב .ווָאסימ ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןטימ ןעטיב ןיא רעריפנָא ןשיטסינומ

 זיא ריא ףיוא הריסמ ַא בילוצ .ןטָאירטַאּפ עשטייד ןעוועג ןיז ייווצ עריא ןוא יז זיא

 ךיז יז טָאה סָאד .בַאטש םעניא ןירעריפ ַא ןרָאװעג ןוא דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא יז

 יד טעגרהרעד ןקָאלפ ַא טימ ןוא לייטרוא-טיוט םעד ןריפוצסיוא ןעמונעגרעטנוא

 ןעמ טָאה ןקירוא טימ יקסווָאקדוי ענייש .יורפ עכעלקילגמוא ןוא עקידלושמוא

 רעד ןיא זדנוא וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז ןוא םורַא געט עכעלטע ןיא טיירפַאב

 .עקנַאלמעיז

 רימ ןענעז ,עקנַאלמעיז רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ 16 יד ןופ

 רעגָאװש רעטעדנּוװרַאפ-רעווש ןיימ ,רתסא יורפ ןיימ ,ךיא :ףניפ ןבילברַאפ טציא

 יד .עיַאמ עניילק יד ןוא לקילומ רעטױט-בלַאה רעזדנוא ,שטיװָאניבַאר רעדנעס

 עלעווייא ענעכעלב סָאד וליפַא ,ןכַאז עלַא ןופ טקידיײילעגסיױא זיא עקנַאילמעיז

 .רעייפ ַא דרע רעד ףיוא ןָא גייל ךיא .ָאטשינ ךיוא זיא ןעמערַאװ זדנוא טגעלפ סָאװ

 -ערַאװ ךיז זדנוא וצ ןעמוק רעטעּפש .,ןײרַא ןגיוא יד ןיא זדנוא טייג ךיור רעד

 ,ןסיורד ןיא ,םורַא .ןסעגרַאפ טשינ ךיז טוָאל סָאװ טכַאנ ַא זיא סע .עקינייא ךָאנ ןעמ

 עטסטנעָאנ ערעזדנוא ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ןפרָאװעצ ןענעז ,יינש ןפיט םעניא

 ,זדנוא ןלעפ ליפ .ןענופעג רימ ןבָאה סרעּפרעק סנעמעלַא טשינ .,עטסרעייט ןוא

 -עג רימ ןענעז טציא ןוא -- ןדַיי 125 טלייצעג עּפורג רעזדנוא ךָאנ טָאה ןטכענ

 ןרעביא טייזעצ ןגיל סרעּפרעק ערעייז ןוא ןעמוקעגמוא ןענעז 55 .70 רָאנ ןבילב

 ןוא עטעדנּוװרַאפ 26 ןַארַאפ ןענעז ענעבילבעג-ןבעל 70 יד ןופ .לַאטרַאוװק ןצנַאג

 :ןָאזרעּפ 9 ןעמוקעגמוא ןענעז עילימַאפ ןיימ ןופ .רעדניק ךיוא ,ענערױרפעגּפָא

 ןיימ ;שטיװָאניבַאר הקבר ןירעגעווש ןיימ ;עקשטַאדיא רעטכָאט עקירעי-13 ןיימ

 ןוא עקּפיצ ;ףסוי ןוא עינָאס רעדניק ערעייז :עּפיל ןַאמ ריא ןוא עלייב רעטסעווש

 ,(יורפ סרעדנעס) עילָארַאק ןֹוא עקפסוי ןוז ריא

 עקטַאלז) יקצַאינשיװ עקטַאלז :ןעוועג ךיוא ןענעז ענעמוקעגמוא 55 יד ןשיווצי

 הרש) יורפ סיקצענַאלַאּפ חנ (*עדרַאג ןוא עטוי רעדניק 2 עריא טימ (סרתסא

 םעד לרעב) יקסווָאקדוי עקשַאב ;יקסווָאקדוי הרוּפצ ;ןוז ריא טימ (יקסמיָארפע

 (סנייטשנערעב עּפיצ) יקסווָאקטיד עקמיס ;עלערעב ןוא עלהשמ ןיז ייווצ טימ (סבצק

 םעד עניּפ) ןַאמדלָאג ענַאי ;עינעּפורק עקלע ;ןײטשרעלַאג ענימ :עילומ ןוז ןטימ

 ענַאי ןופ רעטסעװש ַא) ַאטסוּפַאק עשַאב ןוא דניק ַא טימ (גרַאב ןופ סרעטסוש

 55 יד ןופ לייט ַא .ןענָאמרעד וצ רעווש רימ זיא ןעמענ ערעדנַא ליפ .(ןַאמדלָאג

 ןסָאשרעד ןענעז תונברק עלַא יד .רעמינָאלס ןוא רעװעסָאק ןעוועג ךיוא ןענעז

 טימ ,טנעָאנ רעד ןופ ,?סעצווָאכָאמַאס,; עשיסורסייו רענעטיב יד ךרוד ןרָאװעג

 -רעמ .ןסירעצ ןעוועג ןענעז ענעמוקעגמוא יד ןופ סרעּפרעק יד .,ןליוק-סיירפיוא

 זיולב טנעקרעד רימ ןבָאה סרעּפרעק ליפ .ּפעק יד ןיא ןסָאשעג ייז ןבָאה לייטנטס

 ."עטיוט ןדער סע, לטיּפַאק סָאד רעטייו עז (*
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 -יא םעד ןיא ןבָאה ,ןבעגעגרעביא ךָאנרעד זדנוא טָאה ןעמ יו .רעדיילק יד טיול

 -טימז רעריפנָא רעייז טימ סעצוװָאכָאמַאס רענעטיב 80 ןעמונעגליײטנָא לַאפרעב

 -דנוא טימ ןרָאװעג טַאז טשינ ךָאנ ןענעז רעדרעמ יד .יוג רענעטיב ַא ,ָאנעשטור

 -עגּפָארַא טציא ייז ןענעז ,ןעטיב ןיא ןסיגרַאפ ןפלָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,טולב רעז

 טשינ ןענעז לָאמ סָאד .ןדַיי לסיב עטצעל סָאד ןעגנערבמוא דלַאװ ןיא ןעמוק

 ךיז ןעמעוו ףיוא טַאהעג ןבָאה ןטסירעלטיה יד .ןשטייד ןייק ייז טימ ןעמוקעגטימ

 טימ טריפעגנָא ןוא עבירט רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא אנעשטורטימז .ןזָאלרַאפ וצ

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ייז ןגינעגרַאפ ןוא האנה ַא רַאפ סָאװ טימ .טעברַא רעד

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא עכלעוו ,יקסווָאקדוי ענייש טלייצרעד טָאה סע יװ !זדנוא

 ייז זיא'ס זַא ןטייוצ ןראפ רענייא טמירַאב ךיז ייז ןבָאה ,טפַאשנעגנַאפעג רעייז

 ערעזדנוא ןענעז ױזַא .דלַאװ ןיא רעוועג ליפיוזַא ןעמענוצטימ ןעוועג קיטיינ טשינ

 -עצ ,עטרעטַאמעגסיוא ,עזָאלטכַאמ ,עזָאלצוש ףיוא ןלַאפעגנָא םינכש עגנַאל-תורוד

 -טכַאמ ערעייז ייב ןייז ןח אשונ םעד ךרוד קידנלעוו ,םיתמ עקידעבעל ענעכָארב

 טימ עקינעי יד ןופ ףוצרּפ ןתמא םעד טנעקרעד ןבָאה רימ .ןשטייד יד --- רעבָאה

 ךיז ןבָאה ןסורסייוו יד ןופ ןלייט .גנַאל תורוד ןעמַאזוצ טבעלעג ןבָאה רימ עכלעוו

 -עגנירַא ייז ןענעז קיליוויירפ .ןשטייד יד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טלעטשעג ןיילַא

 -ורסייוו יד ,ייז ,ןביור ןוא ןדרָאמ וצ הנווכ רעד טימ *עוװָאכָאמַאס, רעד ןיא ןטָארט !

 יז טשינ ןעוו .ןבעגעגסױרַא טירט ןוא טירש ףיוא זדנוא ןבָאה ,סרעדרעמ עשיס

 ןענעז ,ןסורסייוו עשיטסישַאפ יד ,ייז .ןרעוו טעװעטַארעג טנעקעג ןדִיי ךס ַא ןטלָאװ

 רעייז וצ ןרעוו טנכייצרַאפ סָאד לָאז .ןשטייד יד ןופ םיפתוש עתמא יד ןרָאװעג

 .עדנַאש רעקיביײיא

 -ַאלָאּפ חנ טָאה (1942:1-21) טבשב ו"ט ,הטיחש רעד ךָאנ סנגרָאמוצ ,תבש

 ןעוו ,טציא .טרָא םעד ןופ ןטערטּפָא ןסייהעג ןוא ןעמעלַא ןבילקעגפיונוצ יקצענ

 -ַאב זיא סע .ןרָאװעג רעגילק ןעמ זיא ,ןרילרַאפ וצ סָאװ טשינ ןיוש ןבָאה רימ

 ןיא ןביילב ןגעקרעד .עטנוזעג עלַא קעװַא ןעייג טרָא םעד ןופ זַא ןרָאװעג ןסָאלש

 גָאט רַאפ .רעדניק יד ןוא ענעריורפעגּפָא יד ,עטעדנּוװרַאפ יד סעקנַאילמעיז יד

 עכלעוו (לארשי ןיא טציא) ןרָאג עקטיא ןעמוקעג עקנַאילמעיז ןיא זדנוא וצ זיא

 זַא טלייצרעד יז ,לַאפרעביא ןתעב ןפָאלעג רעדניק ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ זיא

 .רעטעמ 15 יו רעמ טשינ קחרמ ַא ןופ ייז ףיוא ןסָאשעג טָאה "עוװָאכָאמַאס,, יד

 -עגרעביא קידנעטש ףיוא ןבָאה ןליוק יד ןוא "ַאּפַאּפ, ןגירשעג טָאה עקשטַאדיא

 -עגּפָא זיא ,ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ זיא קילומ יװ ןעזעג טָאה יז .יירשעג ריא טקַאה

 ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ זיא ןילַא עקטיא .יינש ןיא ןלַאפעג ןוא טירט רָאּפ ַא ןפָאל

 ןוא ןעגנַאגעגוצ ריא וצ זיא ײצילָאּפ יד ,ןלַאפעג זיא יז .לסקַא ןיא ןוא זדלַאה ןיא

 ַא ךָאנ ריא ןסָאשעגנײרַא ןוא -- '?ַאילוּפ ַאנדֶא אצטשעי עבעט טָאװ), :טגָאזעג

 -ּפָארַא תונברק יד ןופ ןבָאה סרעדרעמ יד .סופ ןיא ןפָארטעג ריא טָאה סָאװ ליוק

 .קעװַא ןענעז ןוא סענעשעק יד טרעטשינעגכרוד ,םישובלמ יד ןגיוצעג

 םעד היננח) עקשעּפ רתסא :ןעמוקעג ךיוא ןענעז עקנַאילמעיז ןיא זדנוא וצ

 ןרָאװעג לוצינ סנ יּפ לע ןענעז עכלעוו ,רעדניק 4 עריא טימ (רעטכָאט סרעילומ

 ןוא גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןפָאלטנַא ייז ןענעז לַאפרעביא ןתעב סָאװ םעד ךרוד

 ןוז ריא ןוא יורפ סנייטשנערעב םהרבא :סעטסוק עטכידעג ןשיווצ ןטלַאהַאב ךיז
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 (רעטכָאט סבצק םעד עשָארק רתלא המלש) יקסוָאמַארבַא לטנעי ;רשָא לארשי

 -רַאפ 26 ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןעמַאזוצ .היעשי לגנִיי ןקירָאי-ייװצ ריא טימ

 יד ןיא ןביילברַאפ טפרַאדַאב ןבָאה סָאװ ,עקנַארק ןוא ענעריורפעגּפָא ,עטעדנּוװ

 ןטייוצ ַא ןיא ּפָא ןטערט קיצרעפ ןוא עכעלטע עקירעביא יד .סעקנַאילמעיז

 רימ טזָאל רתסא .סעקנַאילמעיז יד ןופ רעטייוו רעטעמָאליק 2 ַא ,דלַאװ ןיא טרָא

 עּפורג רעד טימ ןייגטימ לָאז ךיא ךימ טגניווצ רעדנעס ךיוא .ןביילברַאפ טשינ

 ,קרַאטש ןטלַאהעגנָא ןטכענ טָאה סָאװ ,טסָארפ רעד .ןעמוקקירוצ טנוװָא ןיא ןוא

 טקיײװעגכרודַא ןענעז רימ .ןענעגער ןביוהעגנָא טָאה'ס ןוא טזָאלעגכָאנ טציא טָאה

 רעקרַאטש ַא ןוא םערוטש-יינש ַא ןרָאװעג זיא גָאט ןבלַאה ןכָאנ .בייל ןזיב ןרָאװעג

 טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה רימ .ןריורפעגנייא ןענעז רעדיילק ערעזדנוא .טסָארפ

 זיא'ס זַא .םישובלמ יד ןעוועג זדנוא ףיוא ןענעז ךעלב ןופ יו ױזַא --- ןגעװַאב

 יד ןיא ןעגנַאגעגקירוצ ןוא טרָא עיינ סָאד טזָאלרַאפ רימ ןבָאה ןרָאװעג לקנוט

 ןופ עגַאל יד ןוא דנַאטשוצ רעזדנוא ןרעדליש וצ רעווש זיא'ס .,סעקנַאילמעיז

 .ןרעדליש וצ סָאד ןכערברַאפ ַא ןעוועג טלָאװ רשפא ןוא .עטעדנּוװרַאפ ערעזדנוא

 עקידעבעל; ,ןפיירגַאב טשינ טּפיוהרעביא סָאד ןעמ ןעק לכש ןכעלשטנעמ ַא טימ

 ןרעדליש טשינ סע רָאט ןעמ .גנונעכייצַאב עקיסַאּפ יד רשפא זיא סָאד -- "םיתמ

 .ןייגרעד ןעק ןעמ ןדייל ןופ הגרדמ רַאפ סָאװ וצ ןסיוו טשינ ןלָאז ןשטנעמ ידכ

 םיובנענעט לווייפ ,סקחצי ןבואר ,רתסא ,ךיא :רימ ןענעז ,קיטנוז ,סנגרָאמ וצ

 -יורפעג רעד ןיא .םיתמ ערעזדנוא ןייז וצ רבוק ןעגנַאגעגסױרַא עשטמהרבא ןוא

 :סרעּפרעק 9 טכַארבעגנעמַאזצ ןוא רבק ַא טקַאהעגסיוא רימ ןבָאה דרע רענער

 -ניק סעקטַאלז) יקצַאנשיװ עדראג ןוא עטוי ,שטיוָארַאטנַאק עּפיל רעגָאװש ןיימ

 דניק ןוא יורפ סמיובנענעט לווייפ ,רעטכָאט סנַאמוז ,שטיוװָאניבַאר עקפסוי ,(רעד

 רבק ןטייוצ םעד .טשינ קנעדעג ךיא ןעמענ סנעמעוו םיגורה עכעלטע ךָאנ ןוא

 ןעוועג רבקמ ןבָאה רימ ּוװ ,רעטייוו רעטעמָאליק ןבלַאה ַא טקַאהעגסיױא רימ ןבָאה

 ןעקמיס ,עקּפיצ ןירעגעווש ןיימ ,עינָאס רעטכָאט סרעטסעווש ןיימ ,רעטכָאט ןיימ

 רימ .דניק ריא ןוא יקסמיָארפע הרש ,דניק ןוא יורפ סעמָארװַא ,ןקילומ ריא ןוא

 "וקעגמוא יד ןֹופ ןעמענ יד םיוב ןיא סיוא ןקַאה ,םירבק יד ףיוא םינמיס ןכַאמ

 רעטלא רעד סױרַא רעדיוו ךיז טסייר רעצרעה עטקיטולברַאפ ערעזדנוא ןופ .ענעמ

 רעקיטש .ןעוועג רבקמ רימ ןבָאה תומשנ ערעזדנוא ןופ רעקיטש .שידק רעשידִיי

 עקינייא ןוא ןלעפ סָאװ סרעּפרעק דלַאװ ןרעביא ךָאנ ךוז ךיא .ןבעל רעזדנוא ןופ

 ..רבק ַא רעדיוו ןקַאה רימ .יינש ןופ ענעטָאשרַאפ ךיא ןיפעג ייז ןופ

 יד ןענעז לטנעי ןוא רתסא ,ךיא .עטעדנּוװרַאפ טימ לופ זיא עקנַאילמעיז יד

 טָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .עקנַארק יד טימ לּפטמ ךיז ןענעז רימ ןוא עטנוזעג

 ,ענעכָארבעצ ַא ןילַא .עטעדנווװרַאפ יד רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז רתסא יורפ ןיימ

 ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב טעברַאעג יז טָאה ,עטּפעשרעד ַא

 -עג ,ןשזַאדנַאב יד ןדנובעגרעביא ןעמעלַא טָאה יז .עיגרענע ןופ ןלַאװק עיינ ךיז

 טימ ןשַאװעג ,טמַארעג ,ליומ םוצ ּפוז עקידרעסַאװ יד ייז טגנַאלרעד ןוא טכָאק

 ןפָאלשעג טשינ יז זיא ןטַאנָאמ ייווצ ןופ ךשמ ןיא .תוחוכ עכעלשטנעמרעביא

 ,קיבייא ףיוא ןפָאלשעגנייא זיא יז ..,זיב

 טַאהעג טָאה יז .ןליפעג עכעלרעטומ רָאנ טשינ טגָאמרַאפ ךיז ןיא טָאה רתסא
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 ץעטעדנּוװרַאפ יד ןבָאה גנולדנַאהַאב ריא ןופ .סכעלטעג ,סרעכעה סעּפע ךיז ןיא

 זיא גָאט וצ גָאט ןופ .ןעקנילומ רעזדנוא רעסיוא ,רעסעב ןליפ ךיז ןביױהעגנָא

 ךיוא ,רעקיטש ןלַאפעג ןענעז ןרעיוא ענעריורפעג ענייז ןופ .ןרָאװעג רעגרע םיא

 ןיא ןבילבעג םיא זיא ליוק יד .טריזילַארַאּפ זיא רעּפרעק רעד .רעגניפ יד ןופ

 סָאד םיא טסיגרַאפ ןוא (עירעטַאמ) עּפָאר ןבילקעגנָא ךיז טָאה גיוא ןרעביא .ּפָאק

 ערעזדנוא ןיא ןײרַא ךיז ןדיינש ןצכערק ענייז ןוא טצכערק דניק סָאד .טכיזעג

 .תומשנ ענעפלָאהַאבמוא

 לֹא יא
* 

 טייוצ ַא ףיוא רעבירַא ןענעז סָאװ ןָאזרעּפ עטנוזעג 44 יד ןופ עּפורג יד

 ךיז ןליפ 44 יד .זײּפש ךיז טימ טגנערב ןוא ךָאװ ַא לָאמ 2 זדנוא טכוזַאב טרָא

 ןעגנערב ןוא סעיצַארעּפָא ףיוא סױרַא ייז ןרָאפ טכַאנ עדעי .זדנוא ןופ רעסעב

 רימ טניז ןכָאװ 6 רעבירַא ןענעז ױזַא .תוחוכ יד וצ לענש ןעמוק ייז .ןטקודָארּפ

 ןענעז ץרַאמ בייהנָא .סעקנַאילמעיז יד ןיא עטעדנּוװרַאפ יד טימ ךיז ןעניפעג

 זדנוא ןבָאה ייז .םיובנענעט לווייפ ןוא ןיקסערב דוד ,יקצענַאלָאּפ חנ ןעמוקעג

 וצ רעבירַא זדנוא ןעמ טמענ דַאירטָא ןופ שינעביולרעד רעד טימ זַא טגָאזעג

 .סנטילש 5 טימ ןעמוקעגּפָארַא ייז ןענעז סנגרָאמ וצ ,44 ןופ עּפורג רעד וצ ,ייז

 ןייק סעטַאמש לסיב סָאד ןוא עטעדנווװרַאפ יד טריפעגרעביא ייז ףיוא ןְבָאה רימ

 דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ םעד ןוא בַאטש םעד דצמ זדנוא וצ ןעגנוָיצַאב יד .עינלָאמס

 ןייז טימ ךיז טָאה סרעדנוזַאב .ןעועג יו ךעלטנייפ ןוא טלַאק ױזַא ךָאנ ןענעז

 טלייצרעד זדנוא טָאה ןעמ .ווָאקבָאב ,רעריפנָא יד ןופ רענייא טנכייצעגסיוא האנש

 ןענעז ,טרעקעגקירוצ ךיז רַאונַאי ןטס25 םעד טָאה דַאירטָא רעד יװ םעד ךָאנ זַא

 רעד ןופ לַאפרעביא ןגעוו טלייצרעד ןוא בַאטש ןיא קעװַא ןשטנעמ ערעזדנוא

 םעד ףיוא .55 טפערטַאב ענעמוקעגמוא ערעזדנוא לָאצ יד זַא ןוא ?עווָאכָאמַאס;

 :טרעפטנעעג בַאטש ןיא ןעמ טָאה

 *..ַאלכַארַאב ָאקלָאטס סיליווַאבזיא ,טעידוב עשטכעיל םַאװ סַאשטעיס;

 ,(סעטנַארט ליפיוזַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ טייז ריא .רעטכייל ןייז ךייא טעוו טציא)

 םענופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ יד ןופ רעפטנע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,דַאירטָא

 -רַאפ יד ןענעז יקצענַאלָאּפ חנ ןוא שטיוועלעדנעמ עלומ ,יקסווָאקדוי ערָאב

 ,סױרַא טשינ בַאטש רעד זדנוא טיג לָארַאּפ ןייק ,דַאירטָא ןטימ ןשטנעמ-סגנודניב

 | .יורטוצ ןייק זדנוא וצ טשינ טָאה רע לייוו

 -רַאפ יד ןעמ טָאה ,44 ןופ עּפורג רעד וצ ,עינלָאמס ןיא ןײגרעבירַא ןכָאנ

 ןבָאה סע .טלעצעג ייז רַאפ ןטיירגעגוצ לעיצעּפס ַא ןיא טנדרָאעגנייא עטעדנווו

 ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב-ןיווו יד ןוא ןרעטעוו יד ןוא טסערפ עקרַאטש ןטלַאהעגנָא

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ייז .עקנַארק יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןפיוא ןפורעגּפָא ךיילג

 ַא ןבילברַאפ ןענעז רימ זַא ןעזעגנייא בַאטש רעד טָאה ךעלדנע .רעגרע ןליפ

 יד ןיא ןייגוצניירַא קירוצ טביולרעד זדנוא טָאה רע ןוא טייהרעדנימ עניילק

 רעִירפ .1943 ץרַאמ ןט12 םעד ךרעב ןעוועג זיא סָאד .רעדלעוו רערָאנ-עשטלָאװ

 טפרַאדעג ןעמ טָאה עטעדנּוװרַאפ יד .עטנוזעג עּפורג יד ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה
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 טָאה ןעקנילומ רעזדנוא ןופ דנַאטשוצ רעד .םורַא געט עכעלטע ןיא ןריפרעבירַא

 רדא ןט6 םעד .ןסע וצ טרעהעגפיוא טָאה רע .ןרעגרערַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז

 רשא לארשי ןוא רתסא ,רעדנעס .רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא ןעגנַאגעגסיױא רע זיא

 .שידק ןעמ טגָאז רעדיו .טלעצעג ןבעל ןעוועג רבקמ םיא ןבָאה ןייטשנערעב

 זיא עקנילומ רעכעליירפ קידנעטש רעד .דניק ַא ןעמוקעגקעווַא זדנוא זיא רעדיוו

 טשינ רע טגעלפ דלַאו ןיא קידנעייז ךָאנ .עקידעבעל יד ןשיווצ רעמ ָאטשינ

 ןוא שמש רעד בייל יכדרמ םייבר ענייז סָאװ םיקוסּפ יד ןרזחרעביא לָאמ ןייא

 יו רעדניק עכעלקילגמוא עכלעזַא ךָאנ טימ טנרעלעג ןבָאה יקציווַאר םהרבַא

 ".ירזע אובי ןיאמ םירהה לא יניע אשא/ :ָאטעג ןיא רדח םעניא ,רע

 זייונטייצ .ןשטנעמ ןייק טשינ ןיוש ןענעז רימ .טרענייטשרַאפ ןענעז רימ

 רַאפ ןײלַא ךיז טגָאלקַאב ןעמ ןוא עטיוט יד טגָאלקַאב ןעמ ,ןייוועג ַא ןעמ טרעה

 ,."ךלוהל הכב וכב ,תמל וכבת לא; :רעטרעװ יד ןגָאז וצ זיא'ס .ךָאנ טבעל ןעמ סָאװ

 2 לא
 יד

 ףיוא ּפָא ךיז ןלעטש רימ .דלַאװ רערָאנ-עשטלָאװ ןיא קירוצ ךיז ןרעק רימ

 ,רעגַאל רענעטיב רעטשרע רעזדנוא ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ טרָא ןבלעז םעד

 תעב ,1942 רעבמעטּפעס ןיא ,קירוצ ןטַאנָאמ 6 טימ ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ ןכלעוו

 ךיז ןרעק טציא .ןדָיי 370 טלייצעג רימ ןבָאה טלָאמעד .עוװַאלבָא רעטשרע רעד

 רעזדנוא ןופ ןענעז רָאי ןבלַאה םעד ןופ ךשמ ןיא .קיצעביז ןוא עכעלטע רָאנ םוא

 ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןופ ,סעװַאלבָא יד ןופ -- ןדִיי 200 ןעמוקעגמוא עּפורג

 (ןטידנַאב) רענַאזיטרַאּפ -םירבח ענעפורעג ױזַא יד ןופ טנעה יד ןופ ךיוא ןוא

 וצ ןָא ךיז ןבייה רימ ,(ןשַאלַאש) ןטלעצעג ןלעטשוצפיוא ןָא רעדיוו ןבייה רימ

 ,זדנוא ןפדור טשינ רעמ ןיוש בַאטש רעד טעװ רשפא .רעטסעפ לסיב ַא ןליפ

 ןטימ בַאטש רעד .טציא זיב ןוטעג טָאה רע יו ,םוקמוא םוצ ןסיוטש ןוא ןביירט

 .זדנוא ןופ רעטעמָאליק 574 ךרעב ,דלַאװ רעלוב םעניא ךיז ןעניפעג דַאירטָא

 םעד קיסעמלגער ןכוזַאב -- עילומ ןוא ערָאב ,חנ -- רעלדניברַאפ ערעזדנוא

 -רעד בַאטש רעד .טייקיטעט ריא ןוא עּפורג רעזדנוא ןגעוו ןטכירַאב ןוא בַאטש

 רימ .רעפרעד ערעדנַא ןיא ךיוא סעיצַארעּפָא ףיוא ןרָאפ וצ טשינ זדנוא טביול

 ,החּפשמ עניילק ַא טציא ןענעז

 טמערַאוו ןוז יד .ץרַאמ טַאנָאמ ןופ געט-רעטניוו עטצעל יד ןעייג לייוורעד

 ,טסערפ עקרַאטש ןָא ןטלַאה טכַאנ ייב רעבָא ,ןייגעצ וצ ןָא טבייה יינש רעד ןוא

 ןרָאװעג טקעדטנַא זיא סע זַא ךיז רימ ןסיוורעד רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד ןופ

 רעטניו םעד טבעלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ןדַיי רענעטיב 17 טימ עקנַאילמעיז ַא

 עקנַאילמעיז ַא טקעדטנַא ןעמ טָאה ךיוא .טרעהעג ייז ןופ טשינרָאג טָאה ןעמ ןוא

 -ןַאילמעיז יד ןזָאלרַאפ ןסייהעג ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ,ןדַיי רעװעסָאק 123 טימ

 ןענעז 1942 ץרַאמ ןט18 םעד .סעּפורג ערעזדנוא טימ ךיז ןקיניירַאפ ןוא סעק

 טימ טיירפרעד קרַאטש ךיז ןבָאה רימ .ןדַיי רעװעסָאק 12 יד זדנוא וצ ןעמוקעג

 יד ?ןדִיי ּוװ ךָאנ ןבעל יצ ?זדנוא רעסיוא ןדִיי ןַארַאפ ןענעז יצ .ןעמוקנָא רעייז

 ,עקנַאילמעיז רעטריקסַאמרַאפ ַא ןיא רעטניו םעד טבעלעגרעביא ןבָאה ןַאמ 2
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 ןטימ יקסנַאמסַאּפ ַארָאד :ךיא קנעדעג ייז ןופ ןעמענ רָאּפ ַא .טנגעג רעװעסָאק ןיא

 גנַאל לייוו ,טשינ ךיא קנעדעג ןעמענ רערעמ .קינטראב לרעב ןוא ,דניק ןוא ןַאמ

 .ןבילברַאפ טשינ זדנוא טימ ייז ןענעז

 רעכעלב םעד בַאטש ןיא ןפורעג ןעמ טָאה ,ץרַאמ ןט19 םעד ,סנגרָאמ וצ

 רעווש זיא סָאװ קינװָאקלוּפ ןרַאפ ןזעטַארּפ ןכַאמ ךעלב ןופ לָאז רע ירַאליג שָאנָאי

 -עג דלַאוװ ןיא ןעמ טָאה ןשָאנָאי .לַאפנָא רעװָאנינוקָא ןתעב ןרָאװעג טעדנווװרַאפ

 סע .ןטערטוצּפָא ךיז טיירג דַאירטָא רעד לייוו ,קילייא זיא טעברַא יד זַא טגָאז

 ןבעגעג ןסיוו וצ ךיילג זדנוא טָאה שָאנָאי .עװַאלבָא ןַא ףיוא רעדיוו ךיז טמענרַאפ

 -ַאב ַא זדנוא טכַארבעג ןוא בַאטש ןיא קעװַא ןענעז עילומ ןוא ערָאב .םעד ןגעוו

 ץלַא ןוא טנַאּפשעג ןיוש ןענעז בַאטש ןיא ןרופ יד .העידי רעד ןופ גנוקיטעטש

 ןעמ -- לרוג ןבלעז ןפיוא רעביא רעדיוו ייז ןזָאל זדנוא .ןטערטוצּפָא טיירג זיא

 רעזדנוא זיא טציא .עװַאלבָא ןַא רַאפ רימ ןעייטש רעדיוו .ןעגנערבמוא זדנוא לָאז

 .יעמוקוצמוא ייר

 סָאװ ךיז ןסיוורעד וצ םיחילש סױרַא רימ ןקיש רעפרעד עטסטנעָאנ יד ןיא

 קלָאװ קחצי ןוא שטיוועלעדנעמ עילומ --- םיחילש יד .טנגעג רעד ןיא ךיז טוט סע

 ךיז ייז ןבָאה רעפרעד יד ןיא זַא רעביא ןביג ןוא גָאט רַאפ קירוצ ןעמוק ---

 ןוא רעטילימ שישטייד ןייק טשינ ךיז טקרעמ טנגעג ןיא .טסּוװרעד טשינרָאג

 ןגעו טרעהעג טשינרָאג ײצילַאּפ רעד ןופ ןבָאה רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד

 תועידי יד ןופ ןסולפנייאַאב ןגעווטסעד ןופ טשינ ךיז ןזָאל רימ .סעװַאלבָא עיינ

 ךיילג טמיטשַאב ןרעװ ןַאמ 25 .סענָארכס עקינייא ןלעטשפיוא ןסילשַאב ןוא

 ץרַאמ ןט20 םעד ןעוועג זיא סָאד ,לַאטרַאוװק ןטייווצ ַא ןיא ,דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא

 ןכַאמ םייב טקיטפעשַאב 25 יד ןענעז זדנוא ןופ רעטעמָאליק ַא ךרעב .רָאי 3

 -ייא ןוא רעדניק ,ןעיורפ ,עקנַארק יד ןבילברַאפ ןענעז רעגַאל ןיא .סענָארכס יד

 ַא ןעוועג זיא'ס .טפַאשטריו רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ רענעמ עקינ

 (הרימש) ןטסָאּפ ןפיוא .ןוז רעד ףיוא טמערַאװעג ךיז ןבָאה רימ .גָאט רעמערַאװ

 .םינָאלס ןופ יורפ עגנוי ַא ,ַאקסװעיַאּפ עינימ ןענַאטשעג זיא עבירט רעד ףיוא

 רימ יו ,שיורעג ןייק ,סָאש ןייק טשינ טרעה ןעמ .ליטש זיא דלַאװ ןיא םורַא

 .עװַאלבָא ןַא רַאפ ןרעה וצ ןעוועג טניווװעג ןענעז

 עקינייא ןיא ןבייהנָא ךיז טעוװו עוװַאלבָא יד זַא גנוניימ רעד ייב ךיז ןטלַאה רימ

 -ַאש ןיא ךיז ןעניפעג עיַאמ עניילק יד ןוא רעדנעס ,רתסא ,ךיא .רעטעּפש געט

 סנייטשנערעב עמהרבא :ךָאנ ןענעז זדנוא טימ .עקנַארק יד טימ ןעמַאזוצ שַאל

 ,לקירוא ןוז ןטימ (יורפ סיקסווָאקדוי ערָאב) ענייש ,עקייכ רעטכָאט ריא טימ יורפ

 םייה רעד ןופ) שטיװָאכַאװענ עדלָאג ;טליײיהרַאפ טעמכ ןיוש ןענעז ןדנּוװ סנעמעוו

 רתסא ;עלעגננַיי קירעי-{ ַא ןוא עלהאל -- רעדניק 2 עריא טימ (יקצישטַאק

 .רעדניק 4 עריא טימ עקשעּפ

 רעד ןופ ןסָאש עקינייא ךיז ןרעהרעד לָאמַא טימ ..גָאטײב 2 ןעוועג זיִא סע

 ןיא ןפיול ןוא רעטרע יד ןופ סיר ַא עלַא ךיז ןביג רימ ,ןטסָאּפ םענופ גנוטכיר

 טרעוו סע .לכייט םעד ןוא סעטָאלב יד וצ ּפָארַא גרַאב ,גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד

 "יא ןזײרּפש רימ .רעוועג-ןישַאמ ןוא ןסקיב ןופ יירעסיש ַא זדנוא ףיוא טנפעעג

 רעטניה טנעָאנ רָאג ךיז ןרעה ןסָאש יד .לכייט םוצ וצ ןפיול ,סעטָאלב יד רעננ
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 -עגרעביא ףיוא ."!עטכולפרַאפ ריא !טלַאה !טלַאה, :דנוא וצ טיירש ןעמ .זדנוא

 ףיוא ןעמ טסיש טייז רעד ןופ .לכייט סָאד רעבירַא רימ ןענַאּפש רעמייב עטרעק

 ןענעז ןעיַאמ טימ רעדנעס .רתסא רימ ןבעל טרַאה ,סיורָאפ ףיול ךיא .זדנוא

 -נערעב עקייכ יו ךיא עז לכייט סָאד קידנעייגרעביא .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זדנוא

 -רעד לָאמַא טימ .טנעה יד ףיוא ןגיובעגרעביא ,סעטָאלב יד ףיוא טכירק ןייטש

 סע סָאװ ןעז וצ ּפָאק םעד סיוא יירד ךיא .טָאימעלוּפ ַא ןופ עירעס ַא ךיז טרעה

 וצ ןָא טבייה ןוא לטנַאמ םעד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאװ יז .ןרתסא טימ ןעשעג זיא

 טלַאפ עדנוקעס רעד ןיא .ךיא גָאז -- "רעלענש םוק ,רתסא; .ךעלעמַאּפ ןייג

 !ףיול ,עלעקשיומק :לוק טרעדנערַאפ ַא טימ סױרַא טדער ןוא ּפמוז ןפיוא רתסא

 .ןגיל טביילב יז ,ןפָארטעג זיא רתסא "...ךַאװש ,רעמ טשינ ןעק ךיא !ךיז עװעטַאר

 טדיינש טנעמָאמ םעד ןיא .ןרעיוא עניימ ייב ךיז ןרעה ןליוק ןופ יירעפייפ ַא

 -נייא ןַא ןיוש ...ןילַא ?ןיהּוװ ?ןייג ךיא לָאז סָאװ וצ :חומ ןיימ קנַאדעג ַא ךרודַא

 ןעקנַאדעג יד ?ןטכיזסיוא עכלעוו בילוצ ?קעווצ ןכלעוו בילוצ ?סָאװ ךָאנ ...רעקיצ

 ?ןפיול סָאװ וצ ..טשינ ךיוא ןיוש ךיא בָאה ךיד ...רתסא ןיימ .לענש ןצילב

 ךעלעמַאּפ יג ךיא .רעמ טשינ ףיול ךיא .רעמַאזגנַאל ךיז ןגעווַאב סיפ יד

 רָאנ ,טיוט ךיילג ןלַאפ :גנַאלרַאפ ןייא קידנבָאה ןוא ליוק רעד ףיוא קידנטרַאװ

 -ישטיבול הרש :ךיא עזרעד ,רימ רַאפ ,סנטייוו רעד ןופ .טעדנּוװרַאפ ןרעוו טשינ

 ןעייג לדיימ רעװעסָאק ַא ןוא רעטכָאט סעקשעּפ רתסא ,עקייכ עניילק יד ,רעצ

 יג ךיא ןוא סעטסוק עכיוה ןשיווצ ןדניוושרַאפ ייז .גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא

 "יש יד ,סעטסוק עטכידעג יד ןשיווצ סיוא ךיז ןגייל רימ .ךָאנ שיטַאמָאטיױא ייז

 רימ .העש עכעלטע ןָא טלַאה ןוא ךיז ןקרַאטשרַאפ ןיא טלַאה דלַאװ ןיא יירעס

 ַא טמענ סע .רעסַאװ םענופ עטקייועגכרוד ,דרע רעד ףיוא עטעיַאטרַאפ ןגיל

 ןופ ןוא זדנוא ןופ ךיז טרעטייוורעד יירעסיש יד .ןריורפעג ןרעוו רימ .טסָארפ

 -ייא ןַא -- טונימ עדעי .תולוק עשילַאיטסעב עשטייד יד ךיז ןרעה סנטייוו רעד

 גָאז ךיא .רעטצניפ ךעלנייוועגרעסיוא טרעוו סע .טכַאנ יד וצ טלַאפ סע .טייקיב

 רעקיטכיל לסיב ַא ןרעוו טעוו'ס ןוא ןייגפיוא טעוװ הנבל יד רָאנ יוו; :ןהרש וצ

 -דנוא ןופ ןעמעוװו ןעניפעג רימ ןלעוו רשפא ,רעגַאל םוצ קירוצ ןייג רימ ןלעוו

 הנבל יד ."ןעװעטַאר ןענעק ייז ןוא עטעדנּוװרַאפ ןפערטנָא רימ ןלעװ רשפא ,ערעז

 ןיא ךיז זָאל ךיא .רעטצניפ קרַאטש רעבָא ךָאנ זיא סע .ףיוא זייווכעלסיב טייג

 סעקשעּפ רתסא) עקייכ עקירעי-7 יד ןוא ןירעװעסָאק יד ,הרש רימ טימ ,געוו

 רעביא ךיז רימ ןפרַאװ ליטש .ןטייוצ םעד רענייא טשינ ןעעז רימ .(רעטכָאט

 ןפרַאד רימ ּוװ גנוטכיר יד סױרַא רימ ןליפ וויטקניטסניא שממ .רעטרעו טימ

 .סיפ יד רעטנוא ךיז טכערב ,ּפמוז ןרעביא ןגיוצרַאפ זיא סָאװ ,זייא סָאד .ןייג

 ןכירק ,סעקלַאב עטרעקעגרעביא רעביא ןרעטעלק ,רעמייב ןיא ןָא ךיז ןסיוטש רימ

 ױזַא ןרילָארטנָאק ןוא ןטייוצ ןטימ רענייא רעביא ךיז ןפור רימ .ןגייווצ ןשיווצ

 עכעלנייוועגרעסיוא ןַא .געוו ןפיוא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ רעוו טשינ זיא'ס יצ םורַא

 ןלעטש רימ .לכייט םייב ןעניפעג דלַאב ךיז ןפרַאד רימ .זדנוא טביירט טּפַארק

 םורַא ?רעוװ טבעל רשפא ?ןצעמע ןופ ץכערק ַא רשפא :ןייא ךיז ןרעה ןוא ּפָא ךיז

 -פיוא ןָא טבייה הנבל יד .רעטייוו ןכירק רימ .טייקליטש עטיוט ַא טשרעה זדנוא

 רימ .רעקיטכיל סָאװטע טרעוו'ס .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןייז ןיוש ףרַאד סע .ןענייש
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 -ירַא ןענעק ידכ ,םיוב ןטרעקעגרעביא ןַא ןכוז ןָא ןבייה ןוא לכייט םוצ ןכירקרעד

 יו ךורעג ַא זדנוא וצ ךיז טגָארטרעד סנטייו רעד ןופ .לכייט סָאד ןייגוצרעב

 יד ןכלעוו ,רעגַאל רעזדנוא ןופ טנעָאנ ךיז רימ ןעניפעג רעכיז .הפרש ַא ךָאנ

 יירַא קידנליוװ ,םיוב ןפיוא סױרַא ךיא ךירק ּפמוז ןופ .טנערברַאפ ןבָאה ןשטייד

 ?םַאט ָאטק; :ףור ַא ךיז טרעהרעד לָאמַא טימ .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןייגרעב

 -ָאלב יד ןיא קירוצ ךיז ןזָאל רימ ןוא ּפעלש ַא ךימ טיג הרש *?עִיקַאט יו ָאטק

 קידנעיירש ,זדנוא ךָאנ ךיז טגָאי ןוא לכייט סָאד רעבירַא טפיול ץעמע .סעט

 רעװעסָאק סָאד ןוא עקייכ ,הרש .ּפָא ךיז לעטש ךיא "*?עַיקַאט יוװ ָאטק, :רדסכ

 ביג ךיא .רוגיפ עצרַאװש עכיוה ַא סיוא טסקַאװ רימ ןבעל .רעטייוו ןפיול לדיימ

 -עדנעמ עינַאינ ןופ עמיטש יד ךיא רעהרעד טשרע "?יָאקַאט יט ָאטק; :ףור ַא

 ,םיױג ןענעז סָאד זַא טניימעג בָאה ךיא, -- ??וטסיב סָאד ,עקשיומ, :שטיוועל

 ."שיסור ןיא ןפורעג ךיא בָאה

 ,טיוט זיא יז .ּפמוז ןיא ,לכייט ןבעל טגיל רתסא זַא רימ טלייצרעד עינַאינ

 ןוא סערָאב ענייש ןענופעג ךיוא טָאה רע .ןיטשנערעב עקייכ טגיל ריא ןבעל

 ןכלעוו רעביא ,געוו רעצנַאג רעד .ןענייש ןופ טייוו טשינ ,רעּפרעק סרעדנעס ןעזעג

 סעינַאינ ךָאנ ,טציא .סרעּפרעק עטיוט טימ טגיילעגסיוא זיא ,ןפָאלעג ןענעז רימ

 ביג ךיא .גנונעפָאה ןייק טשינ ןיוש בָאה ךיא .טסּוװַאב ץלַא ןיוש רימ זיא ,דייר

 םוצ רעדיו ןעייג רימ .קירוצ ךיז ןרעק ןעיורפ יירד יד "!הרש; :ףור ַא ךיוה

 קידנענעכער טשינ ץלָאה ןָא ךערב ךיא .ךעלעבעווש עכעלטע טָאה עינַאינ ,לכייט

 טימ ןבָאה ייז סָאװ זדנוא טימ ןוט ייז ןלָאז ,ןעמוק ייז ןלָאז .רַאפעג רעד טימ ךיז

 רימ ןרעה זדנוא ןופ טייו טשינ !ןעמענ סָאד לָאז ףוס ַא !גונעג .ןוטעג ןעמעלַא

 זדנוא טייג סע םגה ,ןייא ךיז ןרעה רימ .ךיז טכערב סָאװ זייא ןרעביא ףיולעג ַא

 רימ .טכַאנ ייב םורַא ןכירק סָאװ תויח רעדָא ןשטנעמ ןענעז סָאד יצ ןָא טשינ

 -יטש טרעוו ףיולעג סָאד .יירעסיש ןייק טשינ טרעה ןעמ .ךיז ןשיווצ ךיוה ןדייר

 ןדִיי ענעטלַאהַאברַאפ ןעוועג ןענעז סָאד זַא טסוװורעד ךיז רימ ןבָאה ךָאנרעד) רעל

 ןשטייד ןענעז סָאד זַא טניימעג ייז ןבָאה רעייפ קידנעעזרעד .עּפורג רעזדנוא ןופ

 טליצרעד עינַאינ ((טרָא טייווצ ַא ףיוא ןפָאלעגרעביא ייז ןענעז רַאפרעד ןוא

 ןופ ןבָאה ייז ןעוו .סענָארכס יד ןבָארג םייב ןעוועג רֶע זיא 25 יד טימ זַא זדנוא

 ןופ ןוא דלַאװ ןיא רעפיט ןפָאלטנַא ייז ןענעז ןשטייד יד ןעזרעד סנטייוו רעד

 ןריזילַאנגיס טלָאװעג זדנוא ןבָאה ייז .רעגַאל םוצ ךיז טזָאלעג טייז רעטייווצ ַא

 יז ןבָאה רעגַאל ןופ טנעָאנ רָאג ןיוש קידנעייז .דלַאו ןיא ָאד ןענעז ןשטייד זַא

 ףיוא רעייפ ַא טנפעעג ןוא טקרעמַאב ייז ןבָאה ןשטייד יד .יירעסיש יד טרעהרעד

 יד .טגלָאפרַאפ ייז ןשטייד יד ןבָאה העש 2 רעכעה .,ןפָאלטנַא זיא עּפורג יד .ייז

 "וצ זיא שטיוועלעדנעמ עינַאינ .דלַאװ ןרעביא ןגָארטעג ךיז תוחוכ ןָא ןבָאה 5

 ךיז רע טָאה טּפעשרעד קידנעייז ןוא רעמייב עטכידעג לַאטרַאװק ַא וצ ןפָאלעג

 ןוא םיא ןפָאלעגיײברַאפ ןענעז ןשטייד יד .סעטסוק יד ןשיוװצ ןפרָאװעגנײרַא

 ןייג ךיז טזָאלעג ךָאנרעד ןוא טכַאנרַאפ זיב ןגעלעג רע זיא ױזַא .ןסָאשעג רדסכ

 טימ טגיילעגסיוא זיא געוו רעצנַאג רעד זַא זדנוא טלייצרעד רע .רעגַאל םוצ

 רָאנ ,ןַאמ 15 יו רעמ טלייצעגנָא רע טָאה עּפורג רעזדנוא ןופ .סרעּפרעק עטיוט

 ןייז טעוװ זדנוא טימ סָאװ סייוו רעוו .ענעמוקעגמוא רעמ ןַארַאפ ןענעז סיוועג
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 -בא יד .ענעלַאפעג יד ןשיװצ ןייז ןיוש ךיוא ןגרָאמ רימ ןלעװ םתסה ןמ .ןגרָאמ

 .טקידנעעג טשינ רעכיז ךָאנ זיא עוַאל

 -רַאפ ןופ זדנוא וצ ךיז ןגָארטרעד ןסיירפיוא-ןענימ ןופ ןעגנַאלקּפָא עקרַאטש

 ןכירק רימ .דלַאװ ןיא ָאד ךָאנ ןענעז ןשטייד יד זַא סע טסייה .ןעגנוטכיר ענעדייש

 ןסילשַאב גָאט ןבלַאה ךָאנ .ןגיל ןביילב ןוא סעטסוק עטכידעג ןשיווצ ןיירַא רעדיוו

 וצ סָאװ ןעניפעג רימ ןלעװ רשפא ,רעגַאל ןטנערברַאפ רעזדנוא ןיא ןייג רימ

 ןעיירד ןשטנעמ עקינייא יו ןקרעמַאב ןוא טרָא םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .ןסע

 -סערב דוד ןענעקרעד ןוא סנטייוו רעד ןופ ייז ןריוורעסבָא רימ .םורַא טרָאד ךיז

 .ייז וצ וצ ןעמוק רימ .ערעדנַא ןוא קלָאװ קחצי ,ערָאב ,יקסנַאליגַאמ ןמלז ,ןיק

 יד ןענופעג רימ ןבָאה ָאד .עװַאלבָא ןַא ךָאנ יו שינעגעגַאב עבלעז יד רעדיוו

 -טעגנָא ןבָאה רימ .דלַאװ ןרעביא טגיילעגסיוא ןעוועג ןענעז סָאװ סרעּפרעק עטיוט

 ערעסערג ַא טציא ןענעז רימ .טרָא סָאד רימ ןזָאלרַאפ ןעמַאזוצ עלַא .ןַאמ 20 טלייצ

 יד סױרַא ךָאנ ןליפ רימ .סעטסוק עטכידעג ןשיװצ ךיז ןריקסַאמרַאפ ןוא עּפורג

 ןבָאה רימ סָאװ לפָאטרַאק ענעקַאבעג ןֹופ ךיז ןרענרעד רימ .דלַאװ ןיא ןשטייד

 ןשַאלַאש עטנערברַאפ יד רעטנוא רעגַאל ןיא ןענופעג

 ךיוה ַא ןוא טקַארט ןופ גנוטכיר רעד ןופ שיורעג ַא רימ ןרעה טכַאנ רַאפ

 ,דלַאװ םעד ייז ןזָאלרַאפ טציא זַא רעשמ ךיז ןענעז רימ .ןשטייד ןופ יירעדערעג

 ןפערט ןוא רעגַאל םוצ קעװַא רעדיו רימ ןעייג טכַאנ יד וצ טלַאפ סע רָאנ יו

 רעזדנוא ןופ .לָאצ רעזדנוא ןרילָארטנָאק רימ .ןשטנעמ ערעזדנוא עקינייא ךָאנ

 רע סָאװ וצ סָאד טכיירגרעד טָאה דַאירטָא ןופ בַאטש רעד .ןַאמ 25 ןלעפ עּפורג

 עזָאלטומ ענעכָארבעצ עלעפייה ַא ןבילברַאפ רימ ןענעז טציא .טבערטשעג טָאה

 וצ ןסילשַאב ןוא ןליוק ןוא טלעק ןופ ךיז ןצישַאב וצ טרָא ןַא ןכוז רימ .ןשטנעמ

 -בָא רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאװעג טזָאלרַאפ זיא סָאװ רעגַאל רעװעסָאק םעניא ןייג

 ןוא ,רעטעמָאליק 2 ןופ קחרמ ַא ,ינק יד רעביא זיב ןּפמוז ןיא ןכירק רימ .עװַאל

 .טרָא םעד ףיוא רימ ןציז געט ייווצ .ךעלדייב ענעכָארבעצ ןיא ןיײרַא ךיז ןביילק

 -מוא טימ טלגנירעגמורַא לזדניא ןַא :טגָאזעג שרעדנַא ,לגרעב ןיילק ַא זיא סע

 -דנוא ןיא קירוצ רימ ןעייג ךָאנרעד .ןּפמוז-סגנילירפ ענעסָאגרַאפ עכעלטירטוצ

 עּפורג עקיצנייא יד טציא ןענעז רימ .רעגַאל רענעטיב םענעפורעג ױזַא ,ןטלַא רעז

 טינ ךיוא ןוא ןשטייד ןייק ָאטינ טציא ןענעז דלַאװ ןיא זַא ,ןליפ רימ .דלַאװ ןיא

 ןבָאה עּפורג רעזדנוא ןופ ןלעפ סָאװ ןשטנעמ 25 יד ןופ .רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןייק

 רעייז ,קינַאמסַאּפ :ןַאמ 4 ,לכייט םוצ געוו ןפיוא עטגיילעגסיוא ,21 ןענופעג רימ

 רַאפ גָאט ַא ה"ד ,ץרַאמ ןט19 םעד ןענעז ,ןדַיי רעװעסָאק 2 ךָאנ ןוא דניק ןיילק

 .רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד ךרוד עטקעדטנַא ,זדנוא וצ ןעמוקעג ,עװַאלבָא רעד

 -רעקידעבעל ןעמונעג ייז ןבָאה ןשטייד יד זַא טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש

 -ַאבסיורא קידנליוװ ,טקינײּפעג ייז טרָאד ןוא עווערישז ןייק טריפעגקעװַא ,טייה

 ַא ףיוא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןגעוו תודוס ןעמוק

  .ןעגנעה ךרוד ,טכַארבעגמוא ןפוא ןשילַאיטסעב

 ךיא .קילגמוא עקיטציא סָאד ןעשעג זיא סע ּוװ רעגַאל ןיא קירוצ טיצ ךימ

 -נערַאפ ַא ןצנַאג ןיא ,ןרתסא רעסַאװ ןיא ןגיל ןיפעג ןוא טרָאד קעװַא ןיײלַא ייג

 ןציז ביילב ךיא .ןליוק 7 ןופ ןדנּוװ רעביא ךיא לייצ רעּפרעק ריא ףיוא .עטרעד



 201 ןעטיב סקנּפ

 -סנבעל ןיימ ,רימ רַאפ יז טגיל טָא .טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז ןעק ןוא ןרתסא ןבעל

 טָאה יז עכלעו תעב םישדח עטצעל יד ךרוד ןפיול ןגיוא עניימ רַאפ .ןידניירפ

 יז טָאה עיגרענע עטצעל ריא .המשנ עלעדייא ריא ןזיװעגסױרַא רעטלוב ךָאנ

 "וצ טשינ יז טָאה ןטַאנָאמ 2 .עטעדנּוװרַאפ עכעלקילגמוא יד רַאפ ןבעגעגקעוװַא

 טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה רעּפרעק ריא ןבעל קידנעייטש .ןגיוא עריא טכַאמעג

 ןבעל ,קנַאב ןפיוא שַאלַאש ןיא ןסעזעג יז זיא טיוט סקילומ רַאפ געט עכעלטע יוװ

 רעד ןופ טשטילגענּפָארַא ךיז טָאה יז ,טיירדרַאפ ריא ךיז טָאה ּפָאק רעד .רעייפ

 -ָאלעגסױא עריא ןיא .רעייפ םייב טנערבעגוצ ךיז ןבָאה טנעה עריא ןוא קנַאב

 -עגסורַא טָאה יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ןרערט ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןגיוא ענעש

 טָאה סעטַאמש טימ *?ןפלעה ןענעק טציא ךיא לעװ ױזַא יו, :ןעוועג זיא ,טגָאז

 ןופ ןדנּוװ עכעלקערש יד טגיילעגרעביא רעדיוװ ןוא טנעה עריא ןדנובעגמורַא יז

 -עב לרימ ,ןייטשנערעב עקייכ ,ןרעדנעס ,ןקילומ ,ןגרעבנעטַאװ ,ןייטשנייוו הרש

 ענעסָאשעגכרודַא ןַא ןיילַא יז טגיל טציא .ערעדנַא ליפ ןוא ןרָאג עקטיא ,ןייטשנער

 עקייכ טגיל ןרתסא ןבעל .טרָא ןפיוא ךיא ייטש רעטרענייטשרַאפ ַא ,ןּפמוז יד ןיא

 ןכָארקעג זיא יז ןעוו ןעזעג יז ןבָאה רימ יװ עזָאּפ רעבלעז רעד ןיא ןייטשנערעב

 ױזַא יז טָאה עססוג ַא ןיוש זַא סױרַא ךיז טזייוו סע .ריפ עלַא ףיוא ּפמוז ןרעביא

 -כרוד ַא טימ עיַאמ עניילק יד טרָאד ךָאנ טגיל סע .טייצ ערעגנעל ַא טעשזױּפעג

 טימ ןפָאלשעג טלָאװ יז יו ױזַא ,טעשטרוקעגנייא טגיל יז ,ּפָאק םענעסָאשעג

 ןופ ןטייצ ןיא ןעז יז ןגעלפ רימ יװ טקנוּפ ,םינּפ ריא ףיוא קערש ןופ ןקורדסיוא

 -ירעי-4 ריא טגיל ,קעד ןפיוא ,לכייט ןיא .ריא ןבעל טגיל עקשעּפ רתסא .רַאפעג

 שטיװָאכַאװענ עדלָאג ןוא ןייטשנייוו ןגיוצעגסיוא ןענעז םיא ןבעל .הימחנ ןוז רעק

 טייז רעטייווצ רעד ףיוא .עלעגנַיי ןקירעי-4 ריא טימ (יקצישטַאק םייה רעד ןופ)

 רעד ןוא לקירוא עלענוז סיקסווָאקדוי ערָאב טגיל ,רעגַאל םוצ רעטנענ ,לכייט

 ףערט ייג ךיא ּוװ .דלעפ-טכַאלש ַא זיא רימ םורַא .בר רעשטיװעצַאוװיא ןופ ןוז

 ענייש ןוא רעדנעס רעגָאװש ןיימ .דניירפ ןוא ענעגייא ןופ סרעּפרעק יד ןָא ךיא

 ןוא ןּפמוז יד ןיא רעפיט ןוא רעטייוו ךָאנ ןפָאלעגרעביא ןענעז (יורפ סערָאב)

 זיא'ס זַא רימ ןלייצרעד ייז ןבעל ןעוועג ןענעז סָאװ יד .ןגיל טרָאד ןבילבעג

 עטיוט יד זָאלרַאפ ךיא .לקנוט טרעו סע .ןעמוקוצוצ ייז וצ ךעלגעממוא טושּפ

 .רעגַאל ןיא קירוצ םוא ךיז רעק ןוא סרעּפרעק

 טּפַאלק עמהרבַא .םישודק יד הרובק וצ טכַארבעג רימ ןבָאה סנגרָאמ וצ

 -רעק יד ןגָארטסױרַא ןענעק ןלָאז רימ ידכ ,לטעב-גָארט ַא רעקעלפ ןופ ףיונוצ

 .רעטייוו רעטעמ 400-200 ַא טימ ךיז טניפעג סָאװ ,לגרעב םוצ ןּפמוז יד ןופ סרעּפ

 היננח ,ןייטשנערעב רשא לארשי .,יקסנַאליגָאמ ןמלז ,יקסווָארטסָא עמַאשז ,ךיא

 -וצ ןעלדיר טימ ןעייג עמהרבא ןוא (לארשי ןיא טציא ,ןוז סעקשעּפ רתסא) ןוטוק

 געט עטצעל יד רַאפ .דלַאװ רערָאנ-עשטלָאװ ןיא תורבקה:תיב םעיינ ַא ןטיירגוצ

 ןוא רעסַאװ ןיא ךיוב ןזיב ןעייג רימ .ןעמוקעגוצ רעמ ךָאנ סעטָאלב יד ןענייז

 לכייט ןופ סױרַא ןעִיצ רימ .ןּפמוז יד ןופ םישודק ערעזדנוא ןגָארטסױרַא ןעמענ

 ,רתסא ןיימ ייז ןשיווצ ,סרעּפרעק יד ןוא ,םירבק ייווצ ןבָארג רימ .סרעּפרעק יד

 :רעצרעה ענעכָארבעצ ערעזדנוא ןופ סױרַא ךיז טסייר רעדיוו .הרובק וצ ןעמוק

 ."שדקתיו לדגתי}
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 -ַאנעשטלָאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןדִַיי רענעטיב 200 רעכעה יד ןופ

 עסיורג יירד יד ךָאנ ,טציא רימ ןענעז ,1942 רעבמעטּפעס-טסוגיוא ןיא דלַאװ רער

 םעד ךָאנ ןוא (ןלַאפנָא עלענש-ץילב) ןטָאילַאנ עשיאייצילָאּפ 3 יד ךָאנ ,סעװַאלבָא

 ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק רערָאנ-עשטלָאװ יד ךרוד זדנוא ןופ ליפ ןעגנערבמוא
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 רעדנעס ,שטיווָאניבַאר עקפיצ :סקניל וצ סטכער ןופ :ענעמוקעגמוא יד

 .ךניק ןוא יקסווָאקטיפ רתסא ןציז סע ;שטיווָאניבַאר הקבר ,שטיווָאניבַאר

 טייוו יוו --- ,1942 ץרַאמ ןט20 ןופ לַאפרעביא ןכָאנ .לפייה ןיילק ַא ןבילברַאפ ---

 זדנוא טָאה -- ,דלַאװ ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןייז ןעוועג ןבָאה טשינ ןלָאז ריִמ

 ,ןשטנעמ 25 ערעזדנוא ןעמוקעגמוא ןענעז סע ּוװ ,טרָא ןכעלקילגמוא םוצ ןגיוצעג

 ,טיוט ןוא רעייפ ךרוד טגָאיעג ,רעגנוה ,גנורעטיברַאפ ,ןַײּפ ,ןדייל ליפ ױזַא ךָאנ

 עפיט יד ןיא ןעמוקעגמוא ייז ןענעז ,דלַאװ ןיא םיִשדח 877 ךיז קידנרעטַאמּפָא

 עכעלטע .ןענופעג רימ ןבָאה סרעּפרעק עלַא טשינ .ןּפמוז-דלַאװ רערָאנ-עשטלָאװ

 סָאד .סעטָאלב יד ןסָאגרַאפ יינש רעסַאנ ןוא ןגער ןבָאה לַאפרעביא ןכָאנ געט

 -וצנײרַא ןעוועג ךעלגעממוא טושּפ זיא'ס ,ןביוהעג ךיז טָאה לכייט ןיא רעסַאוװ

 ךָאנ ןוא ןענופעג טשינ רימ ןבָאה ןענייש ןוא ןרעדנעס .סעטָאלב יד ןיא ןעמוק

 ןיא ןקירוא ןייז רבקמ זיא ערָאב .רעסַאװ ןרעטנוא ןבילברַאפ ןענעז ערעדנַא ליפ

 רבק םייב טרענייטשרַאפ ןוא םוטש ןציז גנַאל טביילב ןוא רעגַאל ןטנערבעגּפָא

 עטשרע יד זיא עכלעוו (ןירעמינָאלס ַא) יקסוועיַאּפ עינימ ןבָארגַאב רימ .ןוז ןייז ןופ

 -נעשעג ,ןרָאװעג ןסָאשעצ זיא רעּפרעק ריא .ךַאװ ףיוא קידנעייטש ןעמוקעגמוא

 טגעלפ יז ןכלעוו ,קילַאשיזדלַאה סעינימ .ןטענגַאב טימ ןכָאטשעגכרוד ןוא ,טעד
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 ןענעקרעד וצ ןמיס ַא יו רבק ריא ףיוא ףיוא רימ ןעגנעה ,ןגָארט קידנעטש

 ,טרָא סָאד

 -רעטוה יד ןופ טרעקעגקירוצ דַאירטָא רעד ךיז טָאה לירּפַא ןט2-1 םעד ךרעב

 -דלַאװ ןיא זדנוא ןופי רעטעמָאליק 4 ַא טרעגַאלעג טָאה ןוא רעדלעוו רענילַאכימ

 רעביא ןביג ןוא בַאטש ןיא קעװַא ןעייג חנ ןוא ערָאב .עלוב ףרָאד םעד ייב לייט

 םַאוו סַאשטעיס, :רעפטנע ןבלעז םעד רימ ןעמוקַאב רעדיוװ ,קילגמוא רעזדנוא ןגעוו

 רעטכייל ךייא טעװ טציא,) *...!ַאלכַארַאב ָאקלָאטס סיליווַאבזיא ;טעידוב עשטכעיל

 ןַאטיּפַאק ןופ רעפטנע רעד זיא סָאד ,("סעטַאמש ליפ ױזַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ ,ןייז

 .רעריפ-בַאטש ערעדנַא ןוא ידַאקרַא ווָאקבָאב

 -טנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןַאמ קיצפופ עכעלטע ןופ עקּפורג ַא טציא ןענעז רימ

 ןייגרעביא ןלָאז רימ זדנוא טביולרעד בַאטש רעד .רעוװעסָאק עכעלטע עטקעד

 ערעזדנוא ,ךעלקעּפ עמערָא ערעזדנוא רימ ןעמענ לירּפַא 65 םעד .ייז וצ טנעָאנ

 ןבעל דלַאװ רעלוב ןיא רעבירַא ךיז ןגָארט ןוא ,ענעריורפעג ןוא עטעדנווװרַאפ

 ךעלסיפ סנעמעוו ,(לרעטכעט סעדלָאג) שטיװָאכַאװענ עלהאל עניילק יד .דַאירטָא

 טימ רימ ןעוט עבלעז סָאד .סעציײלּפ יד ףיוא רימ ןגָארט ,ןרױרפעגּפָא ןענעז

 ,.סקיזייא השמ עקנעה

 עכלעוו ,ןדַי רענעטיב 17 ךָאנ ןעמוקעגוצ זדנוא וצ ןענעז געט ענעי ןיא

 רעטעמָאליק 574 ַא ,עקנַאילמעיז רעטריקסַאמרַאפ ַא ןיא טרעטניוועגרעביא ןבָאה

 -עש םעד עקטַאמ) עקדיירפ יורפ ןייז ,יקסמינָאלס לאומש :ןענעז סָאד .זדנוא ןופ

 ,יקסלערַאגָאּפ עוויר ןוא עבָאד ,שטיװָאמַארבַא לדָאד ,רעטכָאט רעייז ןוא (סרער

 קינזער המחנ ,יקסנַאלובָא לוולעוו השמ ,עדלָאג יורפ ןייז טימ ץעינזוק עקבייל

 ,(ןירעשזדָאל ַא) רעטסעווש ןייז טימ ןַאמדלעפ קַאסיא ,ןוז ןוא רעטכָאט ריא טימ

 .םיטילּפ ערעדנַא ייווצ רעדָא רענייא ןוא רענעפ ,(רעשזדָאל ַא) ַאגנעל

 "רַאפ ייז ןבָאה 1942 רעבמעטּפעס ןיא עוװַאלבָא רעטשרע רעסיורג רעד ךָאנ

 ןבָאה ייז .דַאירטָא ןופ רעטייוו רעטעמָאליק עכעלטע קעװַא ןוא דלַאװ םעד טזָאל

 -נָא רעדלעפ יד ףיוא ןײגסױרַא ייז ןגעלפ טכענ יד ןיא .עקנַאילמעיז ַא טכַאמעג

 -ָאליק 877 ןּפעלש סע ןגעלפ ייז .רעטניוו ןפיוא ןטיירגוצנָא ידכ לּפָאטרַאק ןבָארג

 -רעד טכענ יד ןיא ןגעלפ ייז .עקנַאילמעיז רעד וצ זיב ,סעציילּפ יד ףיוא רעטעמ

 ידכ (עילָאּפַאז ,עװָאנַאכָאק) ןעטיב ייב ןגיל סָאװ ,רעפרעד עטנעָאנ יד וצ ןייג

 ןעוועג זיא "עיסרוקסקע; ַאזַא רעדיווטעי .ןעלטעבוצסיוא םירעוּפ יד ייב סעּפע

 רעטניוו רעד טלעטשעגנייא ךיז טָאה סע ןעוו .ןרַאפעג-טיוט ףיוא טלעטשעגסיוא

 סױרַא טשינ טייצ שדוח ַא רעכעה ייז ןענעז יינש רעפיט ַא ןלַאפעגנָא זיא סע ןוא

 -רעביא ייז ןענעז ױזַא .סעדַאילש ןייק ךיז ךָאנ ןזָאל קידנליוװ טשינ לַאטרַאוװק ןופ

 ןופ ןַאזיטרַאּפ רערָאנ-עשטלָאװ ַא ייז טָאה לַאפוצ ַא ךרוד .רעטניוו םעד ןעמוקעג

 ,טקעדטנַא דַאירטָא

 עקנַאילמעיז יד ןזָאלרַאפ טזומעג ןַאמ 17 יד ןבָאה בַאטש ןופ לעפַאב ןטיול

 עװַאלבָא רעד רַאפ ןעמוקַאב ייז ןבָאה לעּפַאב םעד .עּפורג רעזדנוא וצ ןעמוק ןוא

 -גיא .לעפַאב םעד ןריפוצסיוא טלייאעג טשינ ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,ץרַאמ ןט20 ןופ

 17 יד ןוא דלַאװ םעד טזָאלרַאפ דַאירטָא רעד טָאה ,עװַאלבָא רעד בילוצ ,ןשיווצ

 טקרעמַאב קידנרעוו טשינ עװַאלבָא יד ןעמוקעגרעביא םורַא ױזַא ןענעז רענעטיב



 ןעטיב סץלנּפ 304

 רעזדנוא .זדנוא וצ ןעמוקעג ייז ןענעז עװַאלבָא רעד ךָאנ טשרע .,ןשטייד יד ןופ

 עכלעוו ,ןשטנעמ ענעגייא ןעזרעד ןבָאה רימ ןעוו סיורג ןעוועג זיא גנושַאררעביא

 -עג זיא עּפורג רעזדנוא .ענעמוקעגמוא רַאפ טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעג ןבָאה רימ

 -ַאמעגסיוא ױזַא ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,תוחוכ עיינ טימ טרעסערגרַאפ ןרָאװ

 ,רימ יוװ ןכָארבעצ ןוא טרעט

 לדָאד ןלייצרעד טעוװ עקנַאילמעיז רעד ןיא ןבעל רעייז ןגעוו רעיונעג)

 ,(שטיוװָאמַארבַא

 ןופ רעפרעד יד ןיא עקדעיװזַאר ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז געט ענעי ןיא

 -ַאב רעסיוועג ַא ייז ןשיווצ ,דַאירטָא ןופ רענַאזיטרַאּפ עקינייא טנגעג רעמינָאלס

 ןעמוקעגנָא ןַאד דָארג ןענעז שטיװָאכַאר ןיא .יקסלעצנעזד השמ דִיי רעשטיװָאנַאר

 ערעדנַא ןוא רעייא םירעױוּפ יד ייב ןעמענפיונוצ ,ָאטיױא ןַא טימ ןשטייד עקינייא

 -מורַא ןבָאה ייז .טקרעמַאב סנטייוו רעד ןופ סע ןבָאה הרבח ערעזדנוא .ןטקודָארּפ

 -צג ןבָאה ןוא ןשטייד יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא זיוה סָאד טלגנירעג

 -עגסױרַא ןענעז ןשטייד יד ןוא ןענערב ןביוהעגנָא טָאה זיוה סָאד .רעייפ ַא טנפע

 טכַארבעג ייז טָאה ןעמ ןוא טייהרעקידעבעל טּפַאכעג ןעמ טָאה ןשטייד 4 ,ןפָאל

 החמש יד .,ןָאזינרַאג רעמינָאלס ןופ ןעמרַאדנַאשז ןעוועג ןענעז ייז ,דַאירטָא ןיא

 ,ןטידנַאב יד ןשרָאפסיױא ןעמונעג טָאה בַאטש רעד .סיורג ןעוועג זדנוא ייב זיא

 ַא טקַארט ןופ גנוטכיר רעד ןופ טרעהרעד רימ ןבָאה טייצ-גָאטימ סנגרָאמ וצ

 עירעליטרַא ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע .ןעקנַאט ןוא סָאטיױא ןופ שיורעג

 -ײטרַאפ ןעמונרַאפ טָאה דַאירטָא ןופ לייט רעטסערג רעד .רעייפ ַא טנפעעג טָאה

 -ַאק ,רעמינָאלס ןופ ףיולעגנָא ןלענש םעד ןטלַאהוצּפָא ידכב סעיציזָאּפ-סגנוקיד

 ןבָאה עכלעוו תוחוכ עשיאיײצילָאּפ ןוא עשירעטילימ רעשטיװעצַאוויא ןוא רעוועס
 רימ ןבָאה ןשטייד 4 יד .ןשטייד ענעגנַאפעג 4 יד ןעװעטַארוצסױרַא טלייאעג

 "דנוא .סעטָאלב יד ןיא רעפיט ןטערטעגּפָא ןענעז עלַא רימ ןוא טקידיילרעד דלַאב

 טַאהעג טָאה דַאירטָא רעד .דַאירטָא ןטימ ןעמַאזוצ ןטערטעגּפָא זיא עּפורג רעז

 ןוא רעגַאל ןיא ןיירַא ןענעז ןשטייד יד .עטיוט ןוא עטעדנווװרַאפ ןיא ןטסולרַאפ

 ,טנערברַאפ ץלַא ןבָאה

 -- .ץנעדנעט ַא ןענַאטשטנַא עּפורג רעזדנוא ןיא זיא םישדח עטצעל יד ןיא

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םירוחב ערעזדנוא ןופ לייט ןסיוועג ַא ייב רעדנוזַאב רָאג

 רעדנוזַאב תוחּפשמ :ןלייט ייווצ ןיא עּפורג עשידַיי יד ןלייטעצ וצ -- ,סעילימַאפ ןָא

 -נוזַאב ןריזינַאגרָא ךיז ןלעװ ייז זַא טהנעטעג ןבָאה ייז .רעדנוזַאב םירוחב יד ןוא

 -גייא ךיז ןענעק עכלעוו ,ןַאמ 20-20 ןופ עּפורג ַא ןרימרָאפ ןענעק ייז זַא ןוא רעד

 ןבָאה רעטייוו .ךיז וצ ןעמענרעביא סיוועג ייז טעװ דַאירטָא רעד ןוא רעוועג ןפַאש

 ןוא רעבייוו יד רַאפ ןטקודָארּפ ןפַאש וצ ביוחמ טשינ ןענעז ייז זַא טהנעטעג ייז

 ךיז ןליוו ייז ןוא סעילימַאפ ןייק טשינ ןבָאה ייז .תוחּפשמ-ילעב יד ןופ רעדניק

 ןופ לייט ַא ייב גנוניימ עכעלנע ַאזַא ,סעילימַאפ עדמערפ רַאפ ןייז ריקפמ טשינ

 ,טייצ רעד טימ רעבָא .דלַאװ רעװָאלַאפַאר ןיא טשרעהעג ךָאנ טָאה הרבח רעזדנוא

 קידנרילרַאפ ,רעטיש ןרָאװעג ןיוש זיא עּפורג רעזדנוא ןעוו ,סעװַאלבָא יד ךָאנ

 .טרעהעגפיוא תונעט יד ןבָאה ,ןַאמ 25 רעדיוו רעטעּפש ןוא 55 ךָאנרעד ,9 לָאמ ןייא

 סעװַאלבָא יד ןיא ןבָאה עכלעוו יד ךיוא ןעמוקעגוצ רעטציא ןענעז םירוחב יד וצ
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 ,ןלייטעצ סָאד ןרָאװעג לעוטקַא רעדיוו זיא רעטציא .סעילימַאפ ערעייז ןריולרַאפ

 ןיא .עצשָארָאק ףרָאד ןופ טייוו טשינ ןעוועג זיא דלַאװ ןיא רעגַאל רעזדנוא

 ןופ ןעמוקנָא ןפרַאד עצשָארָאק ןיא זַא טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה טייצ רענעי

 זיא עפורג עסיורג ַא .רעטעברַא ןעמענ וצ ידכ ,ןשטייד טימ סָאטיױא יָאנשזיר

 ןבָאה עּפורג רעד ןיא .ןשטייד יד ןטרַאווּוצּפָא ,עדַאסַאז ַא ןיא דַאירטָא ןופ סױרַא

 טבילרעד טָאה בַאטש רעד ןעמעוו ,הרבח רעזדנוא ןופ עכעלטע ןענופעג ךיז

 רעד ןופ .סָאטױא 4 ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ןשטייד עטעטרַאװרעד יד .ןייגוצטימ

 "עג דלַאב ןבָאה סָאטיױא 2 .רעייפ-ןַאגַארוה ַא טימ ןסָאשַאב ייז ןעמ טָאה עדַאסַאז

 .סעװַאנַאק יד ןיא ןעגנורּפשעג סָאטיױא יד ןופ ןענעז ןשטייד יד .ןענערב ןעמונ

 טּפַאכרַאפ ןבָאה ערעזדנוא .טיוט ןגיל ןבילבעג ןשטייד עקינייא ןענעז טרָא ןפיוא

 ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןוא ןכַאז ענעדיישרַאפ ןוא עיצינומַא לייט ןסיורג ַא

 טייקשידלעה עסיורג ןזיװעגסױרַא ףמַאק םעד ןיא ןבָאה ןדַיי ערעזדנוא .רעגַאל

 -ספמַאק עּפורג ַא ןסילשוצנייא ןעוועג םיכסמ דַאירטָא רעד טָאה לָאמ סָאד ןוא

 ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה עּפורג רעזדנוא ןופ ןַאמ 11 .עּפורג רעזדנוא ןופ טייל

 -יא יד .(לווַארַאק) טסָאּפכַאװ םעד ןטלַאה וצ דַאירטָא ןיא ןבילברַאפ ןענעז ןוא זדנוא

 םעד ןיא ןטערטוצּפָא לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןַאד ןבָאה עּפורג רעזדנוא ןופ עקירעב

 יד ,דַאירטָא ןופ טייו רעטעמָאליק 574 ַא ,רעגַאל רענעטיב (םענעזעוועג) ןטלַא

 רַאפרעד .טגָאמרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ןסקיב עכעלטע יד ןעמונעגוצ ןבָאה ןַאמ 1

 ,ןטקודָארּפ זדנוא ןלעטשוצוצ טעטכילפרַאפ ךיז ןַאמ 11 יד ןבָאה

 ךיז ןוא עטעדנּוװרַאפ ןוא עקנַארק ערעזדנוא ןעמונעג רימ ןבָאה רעדיוו

 ןקישוצ רימ ןגעלפ געט רָאּפ עדעי .רעגַאל רענעטיב ןטלַא ןיא ןגָארטעגרעבירַא

 ןעמַאזצ ןײגסױרַא ןגעלפ עכלעוו ,רעגַאל רעזדנוא ןופ עקינייא ןַאמ 11 יד וצ

 .ןטקודָארּפ זדנוא רַאפ ןעגנערב ןוא רעפרעד יד ןיא סעיצַארעּפָא ףיוא ייז טימ

 ןופ עטסקרַאטש ןוא עטסקִיעפ יד ןרָאװעג ןעמונעגסיױרַא ןענעז קיטייצכיילג

 .11 יד ןופ עּפורג רעד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןוא עּפורג-החּפשמ רעזדנוא

 עיצַאוטיס יד טָא .רעכַאװש ןוא רעכַאװש ץלַא ןרָאװעג זיא עּפורג-עילימַאפ יד

 -ספמַאק עשידִיי יד ךיוא ןוא דַאירטָא רעד זיב ,םישדח רָאּפ ַא ןטלַאהעגנָא טָאה

 ַא ףיוא ,זדנוא ןופ טייוו טשינ ןגָארטעגרעבירַא ךיז ןבָאה דַאירטָא םייב עּפורג

 .רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ןופ קחרמ

 רעשטיוָאניװַאה יד ןופ טנגעג רעד ןיא ,עראשטש טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 סָאװ ןדִיי עּפורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק 25 ךרעב ,רעדלעוו

 ןופ קיגנעהּפָא קידנעייז טשינ ,ןבעל שינַאזיטרַאּפ ןגייא ןַא ךיז רַאפ טריפעג טָאה

 .ןַאמײה סירָאב ןסיוועג ַא ,רידנַאמָאק םענעגייא רעייז טַאהעג ןבָאה ייז .םענייק

 ןוא םענייק ןופ טקרעמַאב קידנרעוו טשינ דלַאװ ןיא טרעטניוועגכרוד ןבָאה ייז

 יד ןופ טשינ ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טשינ טײקמַאזקרעמפיוא יד קידנעִיצ טשינ

 טָאה רעכלעוו ,דַאירטָא רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טקעדטנַא ייז ןענעז ךעלדנע .ןשטייד

 ,עּפורג רעזדנוא וצ רעדלעוו רערָאנ-עשטלָאװ יד ןיא ןייגוצרעבירַא ןלױפַאב ייז

 ןעוועג טשינ ןענעז דַאירטָא ןופ טכיזפיוא רעד ןָא סעּפורג ערעדנוזַאב ןייק לייוו

 ןשיווצ ,ןעוועג ייז ןענעז קיצרעפ עכעלטע .זדנוא וצ רעבירַא ייז ןענעז .טביולרעד

 -עז עכלעוו ,רעטרע ערעדנַא ןופ ןוא רעיַאנסעל ,רעשטיוװָאנַארַאב ,רעמינָאלס ייז
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 .טעטש ערעייז ןיא תוטיחש יד ןופ ןטייצ יד ןיא רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא ןענ

 ױזַא ןעוועג טשינ ןענעז ייז .ןעמוקנָא רעייז טימ טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ סָאװ טלייצרעד ייז ןבָאה רימ .רימ יװ טּפעשרעד ןוא טרעטַאמעגסיוא

 טלפייווצרַאפ ױזַא ןרָאװעג ייז ןענעז טרעהרעד סָאד ןבָאה ייז ןעוו .טכַאמעגכרוד

 -ייא ףיוא גנַאגקירוצ ןייק .טנגעג רעייז ןיא ןייגקירוצ טלָאװעג ףכית ןבָאה ייז זַא

 .ןעועג ךעלגעמ טשינ רעבָא ןיוש זיא טנַאה רענעג

 ןייא יו ױזַא טבעלעג ןבָאה ןוא עּפורג ןייא טרימרָאפ ,ָאזלַא ,ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ סָאװ ץלַא טימ ןטייווצ ןטימ רענייא טלייטעג ךיז ןבָאה רימ .החּפשמ

 ךיז ןבָאה רימ .רעקידנעטשבלעז לסיב  ַא ןרָאװעג זיא עּפורג רעזדנוא .טַאהעג

 -ַארעּפָא ףיוא ןײגסױרַא ןגעלפ רימ ןוא ןסקיב רָאּפ ַא טפַאשעגנייא יינ סָאד ןופ

 רימ ןגעלפ דַאירטָא םייב עּפורג-ספמָאק רעזדנוא ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא .סעיצ

 ןבָאה זייווכעלסיב .עּפורג רעזדנוא ןופ עכעלטע גָאט ןדעי ייז וצ ךַאװ ףיוא ןקיש

 וצ זדנוא טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו דַאירטָא םוצ טרעטנענרעד ךיז רימ

 .ןענעכער

 ןופ גנוזײּפשַאב יד ןעוועג טלָאמעד זיא עּפורג רעזדנוא ןופ עבַאגפיוא יד

 ןבילקעגסיוא ןענעז ךיוא .רעגַאל םורַא ןוא ןיא ךַאװ ןטלַאה סָאד ןוא בַאטש

 -ַאמ:לטיה ,סרעדיינש ,סרעטסוש -- טיילכַאפ עלַא עּפורג רעזדנוא ןופ ןרָאװעג

 ,דַאירטָא ןרַאפ ןטעברַא עלַא טריפעגסיוא ןבָאה עכלעוו --- ןדימש ,סרעסָאלש ,סרעכ

 ןענעז ,גָאט רַאפ 4 ,געט יד ןופ םענייא ןיא .1943 ילוי שדוח ןופ געט עטשרע

 רעקרַאטש ַא ךרוד ךעלדייב יד ןיא ףָאלש ןופ ןרָאװעג ןסירעגפיוא עלַא רימ

 -וּפ ןופ רעפטנע ןקיטייזנגעק ַא ןוא רעגַאל ןופ טייו טשינ יירעסיש-ןטַאימענימ

 -עגּפָא ןענעז רעגַאל רעזדנוא ןבעל ןוא גנַאל טרעיודעג טשינ טָאה סע .ןטָאימעל

 זיא סָאד ,ןטערטוצּפָא לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ .דַאירטָא ןופ סעּפורג ןטָארט

 -עצַאװיא ןופ ןוא ןעטיב ןופ ,ןטייז ייווצ ןופ לַאפרעביא רעשַיײצילָאּפ ַא ןעוועג

 ףיט קעװַא ןענעז ןוא רעגַאל םעד טזָאלרַאפ לענש ןבָאה רימ .עװעסָאק-שטיוו

 -ָאליק 3 ןופ קחרמ ַא ףיוא ןטָארטעגּפָא זיא דַאירטָא רעד ךיוא .סעטָאלב יד ןיא

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .ןטקנוּפ-סגנוקידייטרַאפ ןעמונרַאפ טָאה ןוא ,רעטעמ

 -רעביא ןַא ןייז טעװ סע זַא טרימרָאפניא ןעוועג קיטייצטכער זיא בַאטש רעד זַא

 ַא ףיוא ןטלַאהוצּפָא ידכ ,עדַאסַאז ַא ףיוא ןשטנעמ טקישעגסױרַא טָאה ןוא לַאפ

 יירעסיש רעד ךרוד טריזילַאנגיס ןרעוו וצ ידכ ךיוא ןוא ײצילָאּפ יד טייצ רעסיוועג

 ןיירַא זיא ײצילָאּפ יד .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא .ןטערטּפָא ןופ טייצ רעד ןגעוז

 ,תומהב ןוא דרעפ ערעזדנוא ןעמונרַאפ טָאה ,טנערברַאפ ץלַא טָאה ,רעגַאל ןיא

 ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןסָאשעג ןבָאה ,רעגַאל ןיא ןעוועג ייז ןענעז גָאטימ זיב

 ןבָאה רימ .סעטָאלב יד ןופ טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה טכַאנרַאפ .קעװַא ןענעז

 ,ןטסולרַאפ ןייק טַאהעג טשינ

 ןַאמ 12 ןעמיטשַאב וצ עּפורג רעזדנוא ןלױפַאב ןעמ טָאה עװַאלבָא רעד ךָאנ

 ףיוא זַא רעכיז טשינ לָאמנייק ןעמ זיא סעװַאלבָא עכלעז ַא ףָאנ .ךַאװ ןטלַאה ףיוא

 ןטנַאיצילָאּפ ןופ לַאפרעביא ןַא ןעמוקרָאפ טשינ רעדיװ לָאז טכַאנ ייב רעדָא ןגרָאמ

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןיקסערב דוד .דלַאװ ןיא ןרעגַאל ערעזדנוא ףיוא ןשטייד ןוא

 רעגייז ַא ןעוועג זיא סע .(ןטסָאּפ-ךַאװ ןופ טנַאדנַאמָאק)} ַאלוַארַאק קינלַאשטַאנ יו
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 ךיא .לוַארַאק םעד ןעמונעגרעביא ןבָאה ןַאמ 12 ךָאנ ןוא דוד ןעוו טכַאנרַאפ 7

 לדייב םעניילק ַא ןיא ןבילבעג זיא ןַאמ 12 יד ןופ לייט ַא .12 יד ןשיווצ ןעוועג ןיב

 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטנעמ עקירעביא יד ןוא ,בַאטש םייב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 ךיז טָאה עּפורג:טסָאּפ רעד ןופ לדייב םעד ייב .דלַאװ ןיא ןטקנוּפ-טסָאּפ ערעייז

 עטפָארטשַאב רַאפ טרָא-טסערַא ןַא יו טנידעג טָאה סָאװ ,לדייב ַא ךָאנ ןענופעג

 ןענופעג לדייב ןיא ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא .רענַאזיטרַאּפ עטקיטכעדרַאפ רעדָא

 ןופ רידנַאמָאק ַא ,וָאנַאמָאר רעסיוועג ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .עטריטסערַא 2

 קידנליפ .ןווָאקבָאב טימ םולשב טבעלעג טשינ טָאה ווָאנַאמָאר רעד טָא .עטָאר ַא

 יד .ןריטסערַא טזָאלעג וָאקבָאב םיא טָאה אנוש ןכעלנעזרעּפ ַא ןווָאנַאמָאר ןיא

 טגעלפ גנוײרפַאב ןייק .טנַאקַאב ןעוועג ןענעז ןטסערַא עכלעזַא ןופ ןטַאטלוזער

 ךיוא טָאה ןַאמ 12 ןופ ןטסָאּפ רעזדנוא .םוקמוא רערעכיז ַא רָאנ ,ןייז טשינ ןיוש

 בלַאה ,סנגרָאמ-וצ ףיוא .העש 2 עדעי ךיז קידנטייב ,עטריטסערַא 2 יד טיהעג

 -ַארַאק םעד ןופ רעטעמ 400 טסָאּפ ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ירפ רעד ןיא ףלע

 גנוטכיר רעד ןופ ןסָאש עקינייא לָאמַא טימ טרעהרעד ךיא בָאה ,לדייב םענלּו

 םעצולּפ רעוו ךיא ,ןסָאש עכעלטע רעדיוװ --- םורַא ןטונימ עקינייא ןיא .לדייב ןופ

 ערעייז ןָא רימ ףיא ןלעטש עכלעוו רענַאזיטרַאּפ עקינייא ןופ טלגנירעגמורַא

 סע גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןוא ןיהּוװ ןגָאז ייז לָאז ךיא ןעיירש ןוא ןרעװלָאװער

 טשינ םענייק בָאה ךיא זַא יז רעפטנע ךיא .עטריטסערַא יד ןפָאלטנַא ןענעז

 ןגָאז ייז לָאז ךיא שירָאגעטַאק ןרעדָאפ ןוא ןטערטּפָא טשינ רעבָא ןליוו ייז .ןעזעג

 רימ ןטלַאה ייז יו טונימ עקינייא טרעיודעג טָאה סע .ןפָאלעג ןענעז ייז ןיהּווװ

 ןבָאה ךעלדנע .ןעזעג טשינ םענייק בָאה ךיא זַא הנעט ךיא ןוא ןעָארד ןייא ןיא

 .ענעפָאלטנַא יד ןכוז וצ דלַאװ ןופ ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא טײרּפשעצ ךיז ייז

 ַא רערעזדנוא טיהעג טָאה עטריטסערַא 2 יד ןעוװ זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה'ס

 םיא לָאז רע ןטעבעג םיא ייב ווָאנַאמָאר טָאה ,(ןליוּפ ,וָאקַאמ ןופ) ןַאּפשנירג רבח

 ןוָאנַאמָאר טריפעגסױורַא טָאה ןַאּפשנירג .ןשינעפרעדַאב ענייז ףיוא ןריפסיורַא

 -ָאמ םעד טצונעגסיוא טָאה ווָאנַאמָאר .סעטסוק יד ןיא לדייב ןופ רעטעמ עקינייא

 .ןפָארטעג טשינ ןוא ןסָאשעגכָאנ םיא טָאה ןַאּפשנירג .ןפָאלטנַא זיא ןוא טנעמ

 טָאה רעכלעוו ,ווָאקבָאב .בַאטש ןופ ןפָאלעגסױרַא עלַא ןענעז ןעיירעסיש יד ייב

 ,ןענַאּפשנירג טּפַאכעגנָא טָאה רע .היח ַא יו דליוװ ןרָאװעג זיא ,טרעהרעד סָאד

 םעד ךָאנ .ןסָאשרעד םיא טָאה ןוא סעטסוק יד ןיא טּפוטשעגנײרַא םיא טָאה

 -עג טָאה ןוא רעװעג:טַאמָאטױא ןטימ לדײב-לּוַארַאק םעד וצ ןפָאלעג רע זיא

 דלַאב ךייא ךיא לעװ ,טקידנערַאפ טשינ ךייא טימ ןבָאה ןשטייד יד ביוא, :ןגירש

 -ָאטױא םענעדָאלעגנָא ןטימ טעָארדעג רע טָאה קידנדייר ױזַא ןוא *...ןקידנערַאפ

 ";:ַאיא :ףיוא ךיז טלעטש דוד "?ַאלוַארַאק קינלַאשטַאנ ָאד זיא רעוא .רעװעג-טַאמ

 ןוא וװָאקבָאב טיירש *!ןטריטסערַא םעד טזָאלעגסױרַא לעיצעּפס טסָאה וד, .(ךיא)

 ןוא לדייב ןופ סױרַא םיא טסיוטש ,ןדוד ּפַאכ ַא טנעה עקיטכעמ ענייז טימ טיג רע

 טסישרעד רע ןוא ,רענעסָאשרעד ַא טגיל ןַאּפשנירג ּווװ סעטסוק יד וצ וצ םיא טריפ

 ןיא קעװַא רעהכַאנ ןפיול טסיבַאטש ןטייוצ ַא טימ ווָאקבָאב .טרָא ןפיוא ןדוד

 -נַאװש ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ סווָאנַאמָאר ךעלדייב יד ןיא ףיוא ןכוז ,רעגַאל

 ןַאּפשנירג ןופ סרעּפרעק יד וצ וצ יז ןריפ ,לדייב ןופ סױרַא יז ןּפעלש ,טפַאשרעג
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 ,דלַאװ ןרעביא ווָאקבָאב טעשטיר היח עדליוו ַא יװ .יז ןסישרעד ןוא ,ןדוד ןוא

 ןכוז וצ דלַאװ ןרעביא ךיז ןזָאל רענַאזיטרַאּפ רעקילדנעצ .למוט ַא ךיילג טרעוו סע

 ,ווָאנַאמָאר םענעפָאלטנַא םעד

 -סבַאטש רעד עּפורג רעד ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 רע .טַאטשרַאװ-רעדיינש רעזדנוא ןיא רידנומ ַא ןעמענוצּפָא עקשַאּפ רַאטערקעס

 ןיקסערב דוד

 סכורב עבייל ןופ ןזז

 .עקנייכ ןוא

 ,1900 ןיא ןריובעג

 ןפיוא ןעמוקעגמוא

 ן פו א ןכעלרעדרעמ

 ,1943 ילוי ןט6 םעד

 ןופ זיא עיפַארגָאטָאּפ יד
 זיא דוד ןעװ טייצ רעד
 ןופ טנַאדנעמָאק ןעװעג
 :.רעיפ רענעטיב יד
 ,רעשעל

 ןעועג זיא סע עכלעוו ןשיװצ ,ענעשעק ןייז ןופ ןריּפַאּפ עסיוועג ןריולרַאפ טָאה
 ןסישרעד םעד ןגעוו ,עדַאגירב רעד ןופ רידנַאמָאק ןרַאפ טמיטשַאב טרָאּפַאר ַא
 -עג ןבעגעגנָא זיא ןדוד ןגעוו .יורפ סווָאנַאמָאר ןוא ןענַאּפשנירג ,ןעניקסערב דוד
 ןעמ טָאה (רעמערק רענעזעוועג) ?טייהנעגנַאגרַאפ רעלַאיצָאס ןייז, בילוצ זַא ןרָאװ
 רע זַא ןוא ,ַאלוַארַאק קינלַאשטַאנ ןופ ןטסָאּפ םעד ןעיױרטנָא טנעקעג טשינ םיא
 ןזָאל וצ ייז ידכ ,עטריטסערַא יד ןטיה וצ ןענַאּפשנירג טמיטשַאב ןוויכב טָאה
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 ןריפוצּפָא טָאטשנָא זַא לָאקָאטָארּפ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ךיוא זיא סע .ןפיולטנַא

 רעטעמ 20-20 (ןשינעפרעדַאב ענייז ןקידיילרעד וצ) ווָאנַאמָאר ןטריטסערַא םעד

 ַא ןעוועג שוריפב זיא סָאד .רעטעמ 800 טריפעג םיא ןַאּפשנירג טָאה לדייב ןופ

 ,לָאקָאטָארּפ םעד ןיא טקָארבעגנָא ןעוועג ןענעז סנגיל עכלעזַא ךָאנ .ןגיל רעבָארג

 וצ ןוא טַאט רעשירעדרעמ ןייז רַאפ ןווָאקבָאב ןרעפטנערַאפ ןלָאז סָאװ סנגיל

 -טסירק יד ןסָאלשעגניײיא ,רענַאזיטרַאּפ עלַא ןשיווצ .ענעמוקעגמוא יד ןקידלושַאב

 יו ןעניקסערב דוד טנעקעג ןבָאה עלַא .גנוגערפיוא עסיורג ַא ןרָאװעג זיא ,עכעל

 רעטייווצ רעד ןיא ןעטיב ןופ ןפָאלטנַא זיא רע .ןשטנעמ ןקיטומ ןוא ןכעלטנרָא ןַא

 טשינ טָאה רע .רענַאזיטרַאּפ עטסעב יד ןופ ןעוועג רע זיא דלַאװ ןיא .הטיחש

 -ַארעּפָא עכעלרעפעג עלַא ףיוא קיליוויירפ ןייג טגעלפ רע .קערש ןופ טסּוװעג

 םישדח 10 ןופ ךשמב .סעבַאגפיוא עטסרעוװש יד וצ ןדלעמ ךיז טגעלפ רע .סעיצ

 ,רעגנוה ,סעװַאלבָא ןופ םירוסי עלַא דלַאװ ןיא זדנוא טימ טכַאמעגטימ דוד טָאה

 -ַאװצ רע זיא ,עטלייצעג ערעזדנוא ןופ רענייא קידנביילב ,טציא ןוא גנוגלָאפרַאפ

 ןסָאשרעד ,דלוש זיא סע רעכלעוו ןופ ןייר ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַאּפשנירג טימ ןעמ

 רענעטיב רעקילדנעצ עקינייא יד ייב !םירבח:-רענַאזיטרַאּפ ענעגייא ןופ ןרָאװעג

 -סומ ַא יו ןבילברַאפ ןעמָאנ סדוד זיא ,דלַאװ ןיא ןעוועג ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןדִיי

 יירד ןעמענ ןבעגעג ןַאד בָאה ךיא .טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקשידלעה ןופ רעט

 ,דוד ּוװ ,"עבירט סדוד; ןעוועג זיא ענייא ,דלַאו רערָאנ-עשטלָאוװ ןופ סעבירט

 ןעוועג זיא עבירט עטייווצ יד .רבק ןייא ןיא ןגיל יורפ סווָאנַאמָאר ןוא ןַאּפשנירג

 ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיוא זיא רעכלעוו ,עמייל רעדורב ןיימ ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 טָאה עבירט עטירד יד ןוא (ןטסירק) רענַאזיטרַאּפ םירבח ענעגייא ןופ ןפוא ַאזַא

 7 ךָאנ טימ טגיל עכלעוו ,יורפ ןיימ ןופ ןעמָאנ ןפיוא "עבירט רתסא/; ןסייהעג

 ,םירבק-רעדירב 2 ןיא םישודק

 ,דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ רעזדנוא זיב סעבירט יד ןפורעג ױזַא ןבָאה רימ

 -נעמָאק? ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה דַאירטָא םייב עּפורג-ספמַאק עשידַיי יד

 יז ןשיווצ .ןַאמ 46 טלייצעג יז טָאה דלַאװ ןופ ןײגסױרַא םייב ."דָאוװזוװו יקסטַאד

 -רָאפ רעטייוו טָאה עּפורג יד .טעטש ערעדנַא ןופ שקירעביא יד ןוא רענעטיב

 ,ןטנַאילימַאפ יד ,ּפורג עטייווצ יד .סעבַאגפיוא עטסרעווש יד ןליפרעד וצ טצעזעג

 -יב ,ןדִי 56 דלַאװ ןופ ןײגסױרַא םייב טלייצעג טָאה ,"עניימעס, ענעפורעג ױזַא

 -ימַאפ) עּפורג רעניימעס רעד ןופ טנַאדנַאמָאק .תומוקמ ערעדנַא ןופ ןוא רענעט

 ַא ןיא ,רעטעּפש ןײגרעבירַא ןייז זיב ,יקסווָאקטיד ןבואר ןעוועג זיא (ןטנַאיל

 רעד רעטנוא ןוא זייוכעלסיב .עּפורג-ספמַאק רעד וצ ,םורַא טייצ רעסיוועג

 דלַאו ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטנַאסעד-ןטסיטושַארַאּפ ןופ העּפשה

 סעּפורג עשידִיי יד וצ גנוִיצַאב יד זיא ,(דנַאלסור ןופ ה"ד) ,טנָארפ טייז רענעי ןופ

 ,בַאטש ןופ זייוולייט ,רעוועג ןפַאשעג ךיז ןבָאה רימ .רעסעב קידנטײדַאב ןרָאװעג

 ןבָאה רימ סָאװ ןלייט-רעוועג ןופ טריטנָאמ ןיײילַא ןבָאה רימ סָאװ זייוולייט ןוא

 ןייז רעזדנוא ןופ רָאי עטייווצ סָאד ןעמוקעגנָא זיא ױזַא ןוא ,דלַאװ ןיא ןענופעג

 ןענעז רָאי ןטייווצ ןיא רעבָא .טירט ןדעי ףיוא ןרַאפעג ,סעװַאלבָא ,דלַאװ ןיא

 טָארדעג רדסכ זדנוא ןבָאה סָאװ ןרַאפעג עכעלרעניא יד ןופ יירפ ןעוועג ןיוש רימ

 -עג לַאקידַאר ךיז טָאה זדנוא וצ גנויצַאב יד .רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד דצמ
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 רימ ןבָאה טפָא ןוא זדנוא טימ טנכערעג ךיז טָאה טפַאשרעריפנָא יד .טרעדנע

 ַאיטַארב , :ןפור זדנוא םירבח-רענַאזטרַאּפ עכעלטסירק יד ןופ טרעהעג טציא

 ליפ ןעוועג זיא םעד רעטנוא זַא ךיז טייטשרַאפ .(ןווַאלס רעדירב) *עינַאיוװָאלס

 : .עינָאריא

 דַאירטָא רעד זיא ,1943 טסוגיױא ןיא ,רַאפעג-עוװַאלבָא ןַא ןופ טייצ רעד ןיא

 ,רעדלעװו רענעטוה יד ןיא קעװַא עּפורג-ספמַאק רעשידִיי רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ

 ןופ טָארַאב ןפיוא ןשטנעמ 56 ןופ רעגַאל ןשידִיי םעניימעס םעד קידנזָאלרעביא

 רעביא ןטָאשעצ ךיז ןוא סעקּפורג עניילק ןיא טלייטעגנייא ךיז ןבָאה רימ .אנוש

 ךָאװ ַא .םענייק טימ גנודניברַאפ םוש ןייק ןָא ,דלַאװ ןופ ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ

 ערערעכיז ןוא ערעסעב קידנכוז דלַאו ןרעביא ןכָארקעגמורַא רימ ןענעז טייצ

 טכַאנ רַאפ .ןבייהנָא ךיז טעװ עװַאלבָא יד ןעוו ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ידכ ,רעטרע

 ןסָאשַאב זדנוא טָאה רעכלעוו ןַאלּפָארע ןַא ןופ טגלָאפרַאפ ןרָאװעג רימ ןענעז

 רימ ןבָאה טייצ רעד ןופ ךשמב .ןרעגַאל ערעזדנוא ףיוא סעבמָאב ןפרָאװעג ןוא

 רעדעי .םייה רעזדנוא ןרָאװעג זיא דלַאװ רעד .ןבעל םעד וצ טניווועגוצ ןיוש ךיז

 .טנַאקַאב ןעוועג זדנוא ןענעז ךעלעגעטש עלַא ןוא טסוק רעדעי ,םיוב רעדעי ,געוו

 -סניא רעד ןוא ליפעגרָאפ סָאד .רַאפעג רעדעי ןיא קיטקַארּפ ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 ןטייב רדסכ ןגעלפ רימ .זדנוא ןיא םַאזכַאװ ןעוועג רעהפיוא ןָא ןענעז טקניט

 -ּפָא טימרעד ידכ ,ץַאלּפ ןייא ףיוא ןביילב טלָאװעג טשינ ןוא רעטרע ערעזדנוא

 תועידי ןעמוקַאב רימ ןגעלפ גָאט ןדעי .אנוש ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןדנעווּוצ

 -עג ליפ ןיא ןבעגסױרַא בַאטש רעד טגעלפ תועידידָאידַאר יד .ןטנָארפ יד ןופ

 ןרעטנומפיוא זדנוא ןגעלפ טנָארפ ןופ תועידי ערעסעב .ןרַאלּפמעזקע עטקורד

 ןופ ןעגנונעפָאה ןקעוורעד ןגעלפ ײמרַא רעטיור רעד ןופ תונוחצנ ןגעוו ןטכירַאב

 רעזדנוא ןיא המקנ ןעמענ וצ ןוא טזיילעגסיוא ןרעוו וצ ןעגנונעפָאה ,גנויירפַאב

 "סייוו יד ,סרעפלעהטימ ערעייז ןוא ןשטייד יד ןופ טפַארק יד ןוא טומ רעד .אנוש

 -ַאװש ץלַא ןרָאװעג ,טנָארפ ןופ גנורעטנענרעד רעד טימ ,רעטייוו סָאװ ןענעז ,ןסור

 רעסעב ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב עשינַאזיטרַאּפ יד ןגעקרעד .רעכ

 ,טנּפָאװַאב

 ןבָאה ןשטייד יד ,טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא קערש ַא ןפרַאוװנָא ןגעלפ רימ

 עטנפָאװַאב עסיורג ןיא רָאנ ןדייס ,ןגעוו יד ףיוא ךיז ןזייווַאב וצ טַאהעג ארומ

 ךיױא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא טייהנייא עשטייד עדעי .ןעגנוליײטּפָא

 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענעז ,רוטַאדנעמָאק רעייז עדעי ,סעיצנַאטס'ןַאב יד

 ,דמַאז ןטָאשעגנָא ןעוועג זיא םורַא ןוא טנעװ ענרעצליה עלעּפַאט ,עכיוה

 ײצילַאּפ עשיסור:סייוו רעטרעדנוה ןופ ןרָאװעג טיהעג זיא טייהנייא עשטייד עדעי

 ןריזינַאגרָא ייז ןגעלפ דלַאװ ןיא עװַאלבָא ןַא ןריפוצכרוד ףיוא .עװָאכָאמַאס ןוא

 ןופ רעמ ןוא ,טנגעג רעקימורַא רעד ןופ ײצילָאּפ ןוא ןשטייד ,ןשטנעמ רעטנזיוט

 ןופ חטש רעטסערג רעד .ןריפ טנעקעג טשינ עװַאלבָא ןייק ייז ןבָאה גָאט ןייא

 ,םוטעמוא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ךרוד ןעוועג טשרעהַאב זיא טנגעג

 טגעלפ עיצַאקינומָאק -ןַאב עשטייד יד .גָאט ייב ךיוא רָאנ טכַאנ ייב רָאנ טשינ

 יד ןופ ןסיירפיוא עקידרדסכ יד בילוצ ןרעוו טלעטשענּפָא ןצנַאג ןיא טכַאנ ייב

 ןסירעגרעביא ןייז רדסכ טגעלפ גנודניברַאפ-ףַארגעלעט ןוא -ןָאפעלעט יד .ןענַאב
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 ןסָאשַאב ןרעװ ןגעלפ ןגעוו יד ףיוא סָאטױא עשטייד ענלצנייא .טרעטשעצ ןוא

 עקרַאטש עכעלטנייוועגרעסיוא ןא ןרָאװעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .טנערברַאפ ןוא

 יד .עיצַאּפקָא רעשטייד רעד ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא טפַארק עטריזינַאגרָא ןוא

 ןרָאװעג ןענעז רעגַאל רעניימעס רעד ךיוא יוװ דַאירטָא םייב עּפורג-ספמַאק עשידִַיי

 .טָאימעלוּפ ַא טימ ךיוא ןוא ןטַאנַארג ,ןסקיב טימ טנּפָאװַאב

 ןוא עכעלטע .סעּפורג יד ןיא טייהרעדנימ ַא ןעוועג ןענעז ,רענעטיב ,רימ

 דצמ זדנוא וצ גנוָיצַאב רעד ןופ תודע ןבילבעג רימ ןענעז רענעטיב קיצנָאװצ

 תושר ןיא טלעטשעג ךיילג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסור-סייוו יד ,םינכש ערעזדנוא

 ,ןטָארוצסיױא זדנוא ידכ שטייד ןופ

 .גנויירפַאב רעד ברע ,1944 ילוי

 ןפיוא טנָארּפ רעטייוצ רעד טנפעעג ךיז טָאה סע טניז ,שדוח ןטצעל ןיא

 רימ ןלעוװ רשפא זַא ןעגנונעפָאה ןופ ןעקנופ זדנוא ןיא טכַאװרעד ןבָאה ,ברעמ

 "יא וצ ןעגנונעפָאה ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאד .סעּפע וצ ןטרַאװרעד ךיז ךָאד

 -עג טשינ ןבָאה רימ .ןשטנעמ עיירפ לָאמַא ןרעוו ןוא ןבעל-דלַאװ סָאד ןבעלרעב

 סָאװ טימ :ףוס לכ ףוס ןוא .רעייפ ַאזַא ןבעלרעביא ןענעק ןלעוװ רימ זַא טביילג

 ?םישודק ענעמוקעגמוא רעטנזיוט ערעזדנוא יו םינסחי ערעסערג סָאד רימ ןענעז

 -יורג ,ןקיטכעמ ןרעביא המקנ ַא ןבעלרעד וצ זיולב גנונעפָאה ַא ןעוועג זיא סָאד

 -ַאטורב רעקיזיר רעד ןופ ךָארבנעמַאזוצ םעד ןקרעמ ןוא ןעעז רימ .אנוש ןעמַאז

 ןזיילסיוא רָאנ ןָאק זדנוא .חרזמ ןופ ןעמוק טציא ףרַאד ףליה רעזדנוא .היח רעל

 ןדעי .קסבעטיוו ייב עוויסנעפָא רעשיסור רעד ףיוא ןטרַאװ רימ ,ײמרַא עטיור יד

 זדנוא ךיז טָאה רעִירפ ביוא .גנוטרַאװרעד רעקידרעביפ ַא ןיא רימ ןבעל גָאט

 גָאט רעדעי טציא טָאה ,ןכָאװ עצנַאג ךיז טיצ דלַאװ ןיא גָאט ַא זַא טכַאדעגסיוא

 רימ ןטרַאו בַאטש ןופ (ןטכירַאב) סעקדָאװס יד ףיוא .טייקיבייא ןַא ןגיוצעג ךיז

 .תולּפמ עשטייד יד טנגעגמוא רעד ןיא ןקרעמ ךיז ןזָאל טָא ןוא .דלודעגמוא טימ

 ,קסבעטיוו ייב עוויסנעפָא עשיסור יד :ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןגָאי ןשינעעשעג יד

 סָאד ךעלדנע ןוא ,קסנימ וצ ײמרַא רעטיור רעד ןופ ךיז ןרעטנענרעד עלענש סָאד

 ,קסנימ ןעיירפַאב

 -מוא סָאד ןעשעג לָאז סע זַא ךעלגעמ ךָאד זיא סע זַא ןביילג ןָא ןבייה רימ

 -ַאּפש רעטסכעה ןופ געט ןָא ןעמוק סע .ןרעוו טײרפַאב ןלָאז רימ ןוא עטרַאוװרעד

 עשיסור ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טרעוו סָאװ גנונעּפָאװַאב רעמ ץלַא ןעמוקַאב רימ .גנונ

 םעד ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןרעטש וצ ןלעפַאב ןעמוקַאב רימ .,ןענַאלּפָארע

 טקעדַאב למיה רעד זיא ,געט יד ךיוא ,טכענ עטצעל יד .אנוש ןקידנטערטּפָא

 סָאד ןרידרַאבמָאב ,ןטעקַאר-גנעה ןופ ןייש םייב ,רעילפ עשיסור .ןענַאלּפָארע טימ

 -עטנענרעד יד ןליפעד רימ .סעיניל-ןַאב יד ןוא רעטילימ עשטייד עקידנטערטּפָא

 טשינ ןוא ףוס ןזיב ןבעלרעד שטָאכ רימ ןלָאז :ךיז ןגָאז רימ .טנָארפ ןופ גנור

 רעייז זיא הנכס יד לייוו ,גנויירפַאב רעד רַאפ ,ןטונימ שטצעל יד ןיא ןעמוקמוא

 ארומ ןבָאה רימ .טײרפַאב זיא שטיװָאנַארַאב זַא גנודלעמ ַא ןָא טמוק טָא .סיורג

 .ערַאשטש רעד ייב ןלעטשּפָא טשינ ךיז לָאז טנָארפ רע

 טבייה ײמרַא רעטיור רעד ןופ עקדעװזַאר ַא .1944 ילוי רעט10 ,קיטסניד

 א ןעמוקַאב רימ .ןטייז ענעדיישרַאפ ןופ דלַאװ רעזדנוא ןיא ןעגנירדוצניירַא ןָא
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 ןופ ןרעוו וצ ןסָאשרעד טשינ ידכב ,דַאירטָא ןיא ןעמַאזוצ עלַא ןייז וצ לעפַאב

 -רַאפ .ןענעז רימ רעוו ןסיוו טשינ ןלעוװ עכלעוו ,רענלעז עשיסור עקידנעמוקנָא

 עקידנעמוקנָא ןופ שיורעג ןטימ לופ ןרָאװעג דלַאװ רעד זיא ,6-5 רעגייז ַא ,טכַאנ

 טגעװַאב ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .רעטייר ןוא רעייגסופ ,ןענישַאמ ,ןעקנַאט עקיטכעמ

 טירט ךָאנ טירט טגלָאפרַאפ סָאװ ןשטנעמ ןוא לָאטש ןופ עװַאל עקיזיר ַא ךיז

 ןָא טמוק רעגַאל ןיא זדנוא וצ ,טײרפַאב ןענעז רימ .אנוש ןקידנטערטּפָא םעד

 טנעז רעדיוו !טיירפַאב טנעז ריא;/ :עדער ַא זדנוא רַאפ טלַאה ןוא קינװָאקלוּפ ַא

 ףמַאק רעייא זַא ןסיוו טזומ ריא רָאנ ,רעגריב עטקיטכערַאבכיײלג ערעזדנוא ריא

 -גנוא ןזיילוצסיוא ןוא ןעיײרפַאב וצ ליפ ךָאנ ןבָאה רימ .טקידנעעג טשינ ךָאנ זיא

 ךיז טזומ ריא .רעװש ןוא טייו ךָאנ זיא געוו רעזדנוא !רעקלעפ עטקירדרעט

 ",ןוחצנ ןקיטליגדנע ןזיב ףמַאק ןיא ףליה וצ ןלעטש

 טרָא ןבלעז ןפיוא ךיז רימ ןעניפעג גנּוײרּפַאב רעד ךָאנ געט 2 ןופ ךשמב

 ןיא עדַאגירב רעזדנוא וצ קעװַא רימ ןעייג ,לעפַאב ַא טיול ,רעטעּפש .דלַאװ ןיא

 לייט ַא .סעּפורג ענעדיישרַאפ ןיא טרימרָאּפ רימ ןרעוו ןטרָאד .רעדלעוו רעטוה יד

 עטיײירפַאב עקימורַא יד ןיא (סעלעטש) ןטמַא ףיוא טמיטשַאב טרעוװ זדנוא ןופ

 רעקסניּפ יד ןיא ?עינענידעיַָאס; ןיא טקישעגּפָא טרעוו לייט ַא ןוא ,ךעלטעטש

 עטיײרפַאב יד ןיא טקישעגּפָא ןרָאװעג זיא לייט רערענעלק ַא ךָאנ רעדיוו .סעטָאלב

 -ַאיטרַאּפ ערעדנַא ךָאנ טימ טקישעג ןרעוװ יקסווָארטסָא עמַאשז ןוא ךיא .ןעמייה

 -לַאהַאב יד טרָאד ןופ ןעמענוצסורַא ידכ דלַאװ רערָאנ-עשטלָאװ ןיא קירוצ רענ

 .סעזַאב עטריקסַאמרַאפ יד ןיא טיירגעגנָא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ןטקודָארּפ ענעט

 יד טָא ןליפרעד ןכָאנ .שטיװעצַאװיא ןייק טגנערבעג רימ ןבָאה ןטקודָארּפ יד

 ןיא ןייגוצקעװַא .יקסװָארטסָא עמַאשז ןוא ךיא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה תוחילש

 ןוא ךעלקעזקור ערעזדנוא ןוא רעוועג סָאד ןעמונעג ןבָאה רימ ,ןעטיב ןטיײרפַאב

 -ַאװיא ןופ יײסָאש ןפיוא ָאטיוא-רעטילימ ןקידנרָאפכרודַא ןַא טלעטשעגּפָא ןבָאה

 ןבָאה ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ,ילעמעשט זיב טריפעגוצ זדנוא טָאה רעכלעוו ,שטיוועצ

 טניז טנייװעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ דליב ַא ,רעדלעפ עטיירב ןגיוצעג ךיז

 ,ןּפמוז ןוא רעדלעוו ןיא טקעטשעג ןבָאה רימ סָאװ רָאי ייווצ יד

 ןוא עקירעגנוה .ןעטיב ןייק סופ וצ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ילעמעשט ןופ

 .טנערברַאפ זיא ףרָאד ןופ לייט ַא .עניָאנג ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז עדימ

 10 ךרעב .טיורב ןטעב רעזייה עכעלטע ןיא ןיירַא ןעייג ןוא ּפָא ךיז ןלעטש רימ

 טשינ טָאה רעױּפ רעקיצנייא ןייק ןוא ןעגנַאגעגכרודַא ױזַא רימ ןענעז רעזייה

 טָאה גונעג .רענַאזיטרַאּפ טנעז ריא; .טיורב לקיטש ַא ןבעג וצ זדנוא טקיליװַאב

 ארומ ןייק ךייא רַאפ רימ ןבָאה טציא .טיורב רעזדנוא טימ ןסערפעגנָא ךיז ריא

 ןרָאװעג ךייר ןענעז עכלעוו םירעיוּפ יד ןופ רעפטנע רעד ןעוועג זיא סָאד ."טשינ

 רָאּפ ַא ןבעגעג רעױּפ ַא זדנוא טָאה זיוה ןייא ןיא ,ךעלדנע .סטוג רעזדנוא ןופ

 .סערַאכוס

 .לטעטש םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .ןעטיב ןייק געוו רעזדנוא רָאפ ןצעז רימ

 ךיז ןבָאה ןָאזרעּפ 20 ןופ עילימַאפ ןיימ ןוא ךיא ןכלעוו רעביא געוו רעד זיא טָא

 "יב ןופ טעבנגעגסױרַא ,1942 טסוגיוא ןט2 ןופ טכַאנ רעד ןיא ,קירוצ רָאי 2 טימ

 רענייא ,קירוצ ןילַא ךיא םוק רעטציא .ןײרַא דלַאװ ןיא קידנפיול ָאטעג רענעט
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 עטנעָאנ עניימ ןופ םענייק ךיא לעװ ןעטיב ןיא זַא ןיײזטסּוװַאב ןטימ ,טנלע ,ןײלַא

 ןעק ךיא .געוו ןטצעל רעזדנוא ןעמַאשז זייוו ןוא ּפָא ךיז לעטש ךיא .ןפערט טשינ

 .ןגיוא עניימ ןופ סױרַא ךיז טסייר ןרערט ןופ לַאװק ַא ןוא ןשרעהַאב טשינ ךיז

 ךיז ןזומ רימ; :ךימ טקַיורַאב עמַאשז .טעּפילכ ןוא ןסירעגטימ טרעוו עמַאשז ךיוא

 -דנוא ןקרעמַאב טשינ ,רעדלעפ יד ףיוא ןטעברַא עכלעוו ,םייוג יד ןלָאז ,ןקרַאטש

 טיירש יז .הנכש ענעזעוועג ַא עניימ ,עטרעיױּפ ַא ךימ טנעקרעד טָא ."ןייוועג רעז

 רעדיוו ךיז טגייב ןוא ליטש ךיילג טביילב יז !?טסבעל וד ?וטסיב סָאד ,השמ :סיוא

 ךיז קידנליפ ןוא זדנוא רַאפ םינּפַא קידנבָאה ארומ ,האובת יד ןדיינש וצ ּפָארַא

 ,קידלוש זדנוא יבגל

 זיא תורבקה תיב םורַא טױלּפ רעד .ןימלוע-תיב םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 -יילק ַא זיולב .טרָא ןקיליײה ןפיוא ןיירַא ןעייג רימ .תומהב ךיז ןעשַאּפ סע .ָאטשינ

 רעד .טרעקעגרעביא ענעבילברַאפ יד ךיוא ןוא ןבילברַאפ זיא תובצמ לייט רענ

 עשיסור:סייו יד ןגיל טרָאד טגעלפ סע .סעּפָאקָא ןיא ןבָארגעצ זיא ןימלע-תיב

 טָא ןוא .ןלַאפנָא-רענַאזיטרַאּפ ןופ לטעטש סָאד ןציש וצ סעדַאסַאז ןיא ײצילָאּפ

 רעד ןופ טקרעמַאב זדנוא ןבָאה עכלעוו ,םירעױוּפ .לטעטש ןיא ןײירַא רימ ןעייג

 טקוק ןעמ .ןפערט זדנוא טימ ךיז קידנלעוו טשינ טייז ַא ןיא קעװַא ןעייג ,סנטייוו

 רעזייה יד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .ךיז טרעדנווװ ןעמ ,רעטצנעפ יד ןופ סױרַא

 טגיילרַאפ זיא סַאג יד .(ןייטשסייו) סעמהרבא ןמלק ,יקסנַאלוא קיזייא-השמ ןופ

 -ײטּפָא ןָא ָאד טציא זיא ץַאלּפ-קירבַאפ םענעזעוועג ןפיוא .םייוג טרעדנוה ַא ןופ

 רעד וצ עיצַאזיליבָאמ יד טריפעגכרוד טרעוו סע ּוװ ,?טַאמָאקנעיָאװ, ןופ גנול

 ,ןדייר זדנוא טימ ליו רערעדעי .םורַא זדנוא ןעלגניר םייוג יד ,ײמרַא רעטיור

 ףיוא ןקוק רימ .ןבעל םייב זדנוא ןופ ןבילבעגרעביא זיא סע רעװ ךיז ןסיוורעד

 ,רעטייוו ןעייג ןוא ייז

 זַא ןביילג טשינ ךיז טליו סע .םיױג טימ טצעזַאב ןענעז רעזייה עשידִיי

 ןוא ןעמָאנ םייב ןוט ףור ַא ךיז טליו סע .ָאטשינ עקַאט זיא זדנוא ןופ רענייק

 סעטרעױוּפ רעבָא .ךרוד ןעייג רימ סָאװ בוטש רעדעי ןופ תיבה-לעב םעד ןפורסיוא

 ךיא .זדנוא ףיוא ןעלטייט ןוא רעטצנעפ יד ןופ סױרַא ןקוק רעדניק ערעייז טימ

 ,ןפערט ןצעמע טרָאפ ךיא לעװ רשפא ,סַאג ןפיוא עסַאמ-םירעױוּפ רעד ןשיווצ ךוז

 ןצנַאג ןיא זיא קחצי .ךיז ןשוקעצ רימ .שטיוועלעדנעמ (לציא) קחצי ןָא טמוק סע

 ,ָאטשינ זיא עינַאינ ןוז ןייז זַא טסּוװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ןרָאװעג ןכָארבעגנעמַאזוצ

 רע ןכלעוו ,ןוז רעקיצנייא ןייז זַא גנונעפָאה רעד טימ טבעלעג רדסכ טָאה קחצי

 יד .םייה ןיימ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיז זָאל ךיא .טבעל ,דלַאװ ןיא ןזָאלעג טָאה

 -תיב ןסיורג ןופ ץַאלּפ ןבעל ןיב ךיא .טייקכעלקריוו יד עז ךיא ,ךיז ןכערב סיפ

 רעטעּפש ךיז ןסיוורעד רימ .ןדנּוװשרַאפ זיא שרדמה:תיב ןופ עדייבעג יד .שרדמה

 -לעוו ,םירעיוּפ רעלסימָארבָאד וצ שרדמה:תיב םעד טפיוקרַאפ ןבָאה ןשטייד יד זַא

 סָאד זיא סָאד טָא .עלסימָארבָאד ןייק טריפעגרעבירַא ןוא ןעמונעצ םיא ןבָאה עכ

 ָאד ,ןגיוצרעד ךיז ךיא בָאה ָאד .טנערברַאפ זיא זיוה ןיימ .ןרעטלע עניימ ןופ זיוה

 טציא .ענעגייא ןשיוצ טבעלעג ןוא עילימַאפ ַא טַאהעג ,ןסקאוועגפיוא ךיא ןיב

 ןכלעוו ףיוא ,לדנייטש סעדעי .רימ טימ ָאטשינ זיא רענייק ,רענייק .ןיילַא ךיא ןיב

 ףיוא רימ טכוד ,טנייוו ,סיפ-רעדניק עניימ ןטָארטעג גנַאל-טשינ טשרע ןבָאה סע
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 ןיימ ּוװ ץַאלּפ םוצ ןקוק טשינ ןעק ךיא .עידעגַארט סנעמעלַא רעזדנוא ןוא ןיימ

 .ןענַאטשעג זיא זיוה

 עטרעױּפ עטלַא ןַא .ןייטש ביילב ןוא ןרעטלע עניימ ןופ זיוה ןיא ןיײרַא ייג ךיא

 ךופ לקניוו ןיא ."וגָאב ַאװַאלס ,ןידָא לָאשירּפצ :טצכערק ןוא ןגעקטנַא רימ טייג

 רעד רעביא ןגיובעגרעביא ןציז טנװָא ןדעי טגעלפ ה"ע רעטָאפ ןיימ ּוװ ,רעמיצ

 עטלַא יד ,רעמיצ ןטימ ןיא טייטש דָארניּפש ַא ,דליב ךעלטסירק ַא טגנעה ,ארמג

 -רעד זיא ,"עװָאכָאמַאס, ןיא ןשטייד יד ייב טנידעג ןבָאה ןיז ייווצ סנעמעוו ,עיוג

 יז ,םינסחי רעדיוו ןיז עריא ןענעז רעטציא ,רימ רַאפ ךיז טקערש יז ,ןקָארש

 לסיב ַא טימ עקטַאל עטנקירטרַאפ ַא .ײמרַא רעטיור רעד ןיא טריזיליבָאמ ןענעז

 ןעוו ,ָא .ןשרעהַאב ֹוצ ךיז ימַאב ךיא .ןסע לָאז ךיא רעטנוא רימ יז טגָארט ךלימ

 ןוא ןעז טשינ סָאד ןלָאז ןגיוא עניימ ,ןײרַא דלַאװ ןיא ןפיולטנַא קירוצ ןעק ךיא

 יד רעה ךיא זַא ךיז טכוד רימ ...!!ייז ןופ םענייק טימ ןפערט טשינ ךיז לָאז ךיא

 ,טייל-החּפשמ עטנעָאנ עלַא עניימ ןופ ,רעטומ ןיימ ןופ ,רעדניק עניימ ןופ ןעמיטש

 לָאמ ןייק ןיוש לעוו ךיא עכלעוו עלַא ,עלַא טציא ייז ןעייטש ןגיוא עניימ רַאפ

 סעּפע ןיירַא רימ טגָארט עיוג ַא .זיוה ןיא רעמיצ ַא םענרַאפ ךיא .ןעז טשינ רעמ

 ךיא סָאװ טעב ַא ןיא ןײרַא ךיז גייל ךיא .טכַאנ זיא סע .טנַאװעגטעב רעזדנוא ןופ

 ןעזעג טשינ רָאי 2 בָאה

 עטריזיליבָאמ יד .סַאג רעד ףיוא ךיא ןיב ירפ רעד ןיא סנגרָאמ וצ ףיוא

 ןופ רענייא טשינ .רעגניפ יד טימ רימ ףיוא ןעלטייט ןייא ןיא ןטלַאה םירעיוּפ

 םייוג עקינייא טלייצרעד רעטעּפש רימ ןבָאה סָאד .ןעמוקקירוצ ןיימ טרעױדַאב יז

 רעשיטעיווָאס רעד ייב ןטסָאּפ ַא ףיוא ןעמַאזוצ טעברַאעג בָאה ךיא עכלעוו טימ

 ,טוג ןבעל רימ טימ טלָאװעג טציא ןבָאה םייוג יד .לטעטש ןיא טכַאמ

 ןשטייד יד יו רָאי 3 דלַאב ןיוש .םירפס ןופ תומש טימ לופ ןענעז ןסַאג יד

 ןיא יקסווָאקטיד הנח ןופ זיוה ןיא לטעטש ןופ םירפס עלַא ןבילקעגפיונוצ ןבָאה

 םוצ טצונרַאפ םירעיוּפ יד ןבָאה ריּפַאּפ םעניד ןופ םירפס יד .ןרעמיצ עסיורג 2

 ןפייא ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא רעטעּפש ןענעז ריּפַאּפ ןקיד ןופ םירפס יד .ןרעכייר

 ,לטעטש ןצנַאג ןרעביא רעטעלב יד ןגָארטעצ טניוו רעד טָאה טייצ רעד רַאפ .ףיוה

 טרעגלַאװעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה ןעמוקקירוצ רעזדנוא ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא וליפַא

 טלָאװעג טשינ ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,טױלּפ ןדעי ייב ,סַאג רעדעי ןיא תומש יד

 ,טרָא-םייה רעייז ןופ ןטערטּפָא

 -טעב שידִיי ,לבעמ שידִיי ךיא עז רעזייה עשידִיי ןיא ןײרַא רָאנ ייג ךיא ּוװ

 סָאד ייז ןטלַאהַאב ,ןעמוקנָא רעזדנוא טימ ,רעטציא .רעדיילק עשידִיי ,טנַאװעג

 ייז ןענעגעגַאב קידהּפצוח .סעטַאמש ערעייז ךיז ףיוא ףיױרַא טשרמולכמ ןעִיצ ןוא

 יז ןבָאה טסעפ .סרעייז ןיוש זיא סע .זיוה ַא ןיא ןעמוקניירַא רעזדנוא ייב זדנוא

 תורות:רפס ןופ טעמרַאּפ רעקיטש .רעזייה עשידַיי יד ןיא טרעמַאלקעגנייא ךיז

 הפי ברה ןופ זיוה ןיא סרעדנַא ןשיװצ ןעזעג ךיא בָאה ױזַא .סעטילּפ יד ןקעדַאב

 -רפס ַא ןופ טעמרַאּפ קיטש ַא ןגיוצרַאפ ןעוועג זיא עטילּפ רעד רעביא ּוװ ,ל"ז

 ןבָאה יז ,ןכַאז-קנעדנָא ,ווירב ,סעיפַארגָאטָאפ ןעניפעג ליוװ ךיא .ורתי תשרּפ ,הרות

 ,עקירעביא יו .ייז וצ ןעמוקניײרַא ןלָאז רימ טשינ שוריפב ןליוו יז .טמױרעגּפָא ץלַא

 רענעטיב יד ףיוא ,ןדִיי עטלייצעג יד ,םורַא ךיז רימ ןעיירד ,ענעסױטשעגסױרַא
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 רימ ןעִיצ ,ענעגושמ יװ ,סעטַאמש-דלַאװ ערעזדנוא ןיא ןוטעגנָא ,עקירעגנוה .ןסַאג

 -ןרָאפכרוד ןוא םירעוּפ עקיטרָא יד ןופ ,עלַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא

 ,רעײמרַא-טיור עקיד

 ןיוש .הטיחש רעד ןופ גָאטרָאי רעטייווצ רעד ,ילוי רעט25 רעד ןָא טקור סע

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןביילק רימ .גָאט-טייצרָאי םוצ ךיז רימ ןטיירג רעִירפ געט רָאּפ ַא

 ןופ זיוה ןיא) יקסוועלעשזוי עדָאה ייב ,ךעלטשער ענעבילברַאפ קילדנעצ ייווצ יד

 רעבירג יד וצ גָאט םעד ןיא ןייגוצסױרַא ןסילשַאב רימ .(יקסוועלעשזוי דוד:םייח

 .םישודק ערעזדנוא ןופ

 רבק-רעדורב םוצ קעװַא ןעייג ןוא ףיונוצ עלַא ךיז רימ ןביילק ירפ רעד ןיא

 גנוטכיר רעד ןיא ,סקניל ,געוו ןופ רעטעמ 400 ַא ,עילָאּפַאז ףרָאד םוצ געוו ןפיוא

 ןשיווצ לָאט ןיא ,עינדור ףרָאד ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ךרעב ,עילָאּפַאז ןייק

 סָאװ געוו ַא רעביא ןעייג רימ .סעטסוק עװָאנסָאס טימ ןסקַאװַאב ,ךעלגרעב ייווצ

 קיטנעק ךָאנ ןענעז סע .לטייב ַא סיוא גנעל ,רעדערדָאטיױא ןופ ןטערטעגסיוא זיא

 םענעבָארגעצ םוצ וצ ןעייג רימ .בורג רעד וצ םישודק ערעזדנוא ןופ סעדַאילש יד

 זיא זייוורעטרע ןוא דמַאז לעג ןטָאשעגנָא טגיל ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ּוװ ,טרָא

 ףוס םייב ,ןלַאפעגנייא רעטרע לייט ַא ןיא זיא ןדָאב רעד .זָארג ןסקָאװעגנָא ןיוש

 רימ .ןטָאשרַאפ טשינ -- רעטעמ עקינייא -- בורג ןופ לייט ַא ךָאנ זיא רבק ןופ

 5 ןוא גנעל יד רעטעמ 48 .םישודק ערעזדנוא ןופ רבק-רעדורב ןרַאפ ןעייטש

 ינעג טשינ רימ ןענעק רבק-רעדורב ןופ טיירב יד .טיירב יד רעטעמ 6 רעדָא

 ,.דרע רענעלַאפעגנייא רעד בילוצ ןצַאשּפָא

 רענעטָאשרַאפ-טשינ רעד .הטיחש רעטייווצ רעד ןופ תונברק 840 ןגיל ָאד

 וצ טייצ רענעי ןיא ןזיוװַאב ןבָאה עכלעוו יד רַאפ טיירגעגוצ ןעוועג זיא לייט

 ,רעדלעוו יד ןיא ןפיולטנַא

 טנכערעגסיוא ןעוועג זיא טייקכעלטנירג ןוא טייקטנכערעגסיוא רעשטייד טימ

 ץרָאּפָארּפ ןיא ןעוועג זיא דרע ענעבָארגעגסױא רעטעמ קיבוק לָאצ יד .רבק רעד

 .ןדַיי רענעטיב לָאצ רעד וצ

 ןביילב זדנוא ןופ עקינייא .דרע רעד וצ ףרָאװ ַא ךיז רימ ןביג ןַאטנָאּפס

 ,ןעיורפ רָאּפ יד .לַאװק-ןרערט רעד טנקירטעגסיוא ןיוש .טרענייטשרַאפ יו ,םוטש

 ערעזדנוא ייב ,ָאד .ןייוועג ןשיטַאמזַאּפס ַא ןיא סיוא ןכערב ,זדנוא טימ ןענעז סָאװ

 -סעווש ,רעדירב ,ןרעטלע ערעזדנוא ,הליהק עשידִיי רענעטיב עצנַאג יד טגיל ,סיפ

 וצ ןעייגרעד רימ זיב ,ףיט יד רעטעמ ַא ךרעב ןבָארג רימ .עלַא ,עלַא ,עלַא ,רעט

 טשינ ןליו רימ .רעמ טשינ ןבָארג רימ .סרעּפרעק עטלױפרַאפ-בלַאה ןיוש יד

 טשינ ךיז ןענעק רימ .טרָא ןפיוא רימ ןעייטש גנַאל .ור עקיבייא רעייז ןרעטש

 טימ ,תומשנ ערעזדנוא טימ טרָא םוצ ןדנובעגוצ ןענעז רימ זַא ןליפ רימ .ןריר

 ךיז טכוד זדנוא .ןעמָאנ ןייז ייב שודק ןדעי ןענָאמרעד רימ .ןזעוו ץנַאג רעזדנוא

 רַאפ עלַא ןעייטש ייז .ענעגייא ןשיווצ ךיז ןעניפעג רימ זַא ,ייז טימ ןענעז רימ זַא

 ןוא ןשטייד יד ןבָאה סָאד .סעטַאל עלעג רימ ןעניפעג רבק םייב .ןגיוא ערעזדנוא

 עשידִיי יד ןופ סעטַאל עלעג יד ןסירעגּפָארַא םייוג עקימורַא יד טימ יײצילָאּפ יד

 ןופ עטקעמענּפָא ןריּפַאּפ ןעניפעג רימ .ביור ןטימ ךיז ןלייטעצ םייב ,רעדיילק

 .סענעשעק יד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענעז עכלעוו ווירב עשידִיי ,ןגער
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 ץַאלּפ רעד .ןזָארג יד ןשיוװצ םורַא ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ ןכַאז רעקיטש עטליופעצ

 ךָאנ סױרַא רימ ןליפ טציא .ָאד ךיז ןעשַאּפ סָאװ תומהב ןופ ןטָארטעצ זיא םורַא

 .טייקטנלע ןוא טייקטמותירַאפ רעזדנוא ,עידעגַארט רעזדנוא רעקרַאטש

 םיא ןבָארגעגמורַא ןוא רבק םוצ קעװַא רימ ןענעז םורַא געט עקינייא ןיא

 ךיוא ןוא רעכעטסַאּפ רַאפ ךעלטירטוצ ןייז טשינ לָאז סע ידכ ,ןבָארג ןפיט ַא טימ

 ןזָאלרַאפ רעזדנוא רַאפ ,םורַא רָאי ַא ןיא .טנכײצַאב יונעג ןייז לָאז טרָא סָאד ידכ

 עדייב ןופ תובצמ ייווצ טלעטשעג ןוא רבק םעד טמױצעגמורַא רימ ןבָאה ,ןעטיב

 רימ ןענעז ןעטיב ןזָאלרַאפ ןרַאפ .טרָא םוצ ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז טפָא .ןטייז

 ןזָאלרַאפ רימ ,עטסרעייט ערעזדנוא טימ ךיז ןענעגעזעג ןעמוקעגפיונוצ ךיז רעדיוו

 .רעהַא ןעמוק טשינ ןיוש טעוװ סופ רעשידִיי ןייק .קידנעטש ףיוא טרָא סָאד טציא

 ַאדיל ,הנכש ַא רערעזדנוא וצ ןעגנַאגעג ןענעז יקסנַאליגָאמ ןמלז ןוא ךיא

 ןרָאי-ָאטעג יד ןיא טָאה עילימַאפ רעזדנוא ןעמעוו ,(ןיטסירק ַא) ַאקסווָאלסַאמ

 ןיא ןײגקעװַא ןרַאפ ,הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ .ןכַאז טימ קעּפ ןבעגעגרעביא

 רעדניק עריא טימ ןעמַאזוצ ,ןבירשעגנָא ,רעטסעוװש סנמלז ,עקטַאלז טָאה ,דלַאװ

 יקצַאינשיװ השמ רעטָאפ רעייז ןוא ןַאמ ריא וצ ווירב-ןגעזעג ַא ,עדראג ןוא עטוי

 -עגרעביא עקטַאלז טָאה ווירב םעד .עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ (סימענ השמ)

 -כעלגעמ רעטשרע רעד ייֵב זַא השקב רעד טימ עיוג רעטנַאמרעדנביױא רעד ןבעג

 ,גנּויירּפַאב רעד ךָאנ ,טציא .עקירעמַא ןיא ןקישרעביא ווירב םעד יז לָאז טייק

 ךיז ןסיגַאב ןוא ווירב םעד ןענעייל רימ .ווירב םעד ןבעגעגרעביא זדנוא יז טָאה

 סַאג ןיא זדנוא ןבָאה ןיטסירק יד טזָאלרַאפ ןבָאה רימ יו םעד ךָאנ .ןרערט טימ

 עיצַאנ רעכלעוו וצ טגערפעג זדנוא ןוא טייל-רעטילימ עשיסור 2 טלעטשעגּפָא

 יז ןלָאז רימ ןטעבעג ייז ןבָאה ןדִיי ןענעז רימ זַא ךיז קידנסיוורעד .ןרעהעג רימ

 ,לקירב ַא ףיוא ,קײטּפָא רעד רעביאנגעק .טבעלעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ ןלייצרעד

 -רַאפ ןבָאה ייז .קילגמוא רעזדנוא טלייצרעד ייז ןוא טצעזעגקעװַא ךיז רימ ןבָאה

 עגיה יד ןופ גנוָיצַאב רעד ןגעוו טריסערעטניא ךיוא ךיז ןוא טרָאװ סעדעי טריטָאנ

 ןכלצװ ,ווירב סעקטַאלז ןזיוועג ייז ןבָאה רימ .ןטייצ ענעי ןיא זדנוא וצ רעניווונייא

 ךערּפשעג רעזדנוא טרעיודעג טָאה העש רָאּפ ַא .טריּפָאקעגּפָא יונעג ןבָאה ייז

 -ילימ ןעוועג ןענעז סָאד .ךיז ןענעגעזעג םייב טסיירטעג זדנוא ןבָאה ייז .ייז טימ

 וצ טקישעגרעביא ךָאנרעד ייז ןבָאה ווירב סעקטַאלז .ןטנעדנָאּפסערָאק עשירעט

 ןיא טנעמוקָאד ַא יו ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ווירב רעד .ןגרובנערע .ַאיליא

 עז) עסערּפ רעשידַיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןוא גרובנערע ַאיליא ןופ ווירב  ַא

 ןדִיי ענעבילברַאפ רָאּפ יד ,ןרָאװעג ָאד זדנוא זיא גנע ,(סקנּפ ןיא ָאד ווירב םעד

 טנָאמרעד סַאג ןיא ייס ,זיוה ןיא ייס לקניוו סעדעי .לטעטש-סטרובעג רעזדנוא ןיא

 ,עידעגַארט רעזדנוא ןגעוו רדסכ זדנוא

 טעברַאעג ןבָאה רימ .טוג זדנוא וצ ןגיױצַאב ךיז טָאה טכַאמ עשיטעיווָאס יד

 זיא טפול יד .ךעלטקניּפ ןוא ךעלטנרָא טעברַא יד טריפעגסיוא ןוא סנטסָאּפ ףיוא

 ןענעז ןפייה ןוא רענטרעג יד ןיא .םוטעמוא קידנקיטש ןעוועג זדנוא רַאפ רעבָא

 טניפעג לביטש:םידיסח ןופ טנַאװ רעד ייב .םישודק ערעזדנוא ןופ םירבק טייזעצ

 יד ףיױא .טמיױצעגמורַא טָאה שטיווָאקנימ לכימ ןכלעוו ,ןדַיי 7 ןופ רבק ַא ךיז

 .םירבק 2 ָאד ןענעז ןיקטעבויל עשטיא-לקנַאי ןוא רענשזַארד קחצי ןופ רענטרעג
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 יד םורַא ןעמיוצ רימ .לפָאטרַאק טימ טצעזרַאפ ןוא טרעקַארַאפ ןענעז םירבק יד

 ןביילב טשינ ןענַאד ןופ ןײגקעװַא רעזדנוא ךָאנ טעוװ ייס יווװ ייס רעבָא ,םירבק

 .ןעמיוצ יד ןופ ןמיס ןייק

 ןופ םישדח 14 .םייה רעבורח רעזדנוא ןיא ןעוועג רימ ןענעז םישדח 4

 .ןבעל טשינ ָאד רעגנעל רעבָא ןענעק רימ .ןייּפ רעקיטסייג

 -ַאבמוא םורַא ךיז ןעיירד רעדרעמ ערעזדנוא וו הביבס ַא ןיא ןביילברַאפ

 ,עטנעָאנ ערעזדנוא ןופ רעדיילק יד רימ ןעעזרעד יוג ןדעי ףיוא ּוװ ,טפָארטש

 ןענַאד ןופ קעװַא ןזומ רימ .ןיינ ?דרָאמ ןגעוו סױרַא טיירש עלעקניוו סעדעי ּוװ

 ךיז ןזָאל רימ .רעקלעפ ערעדנַא יו ױזַא ,םייה ענעגייא ןַא ןפַאש ךיז ןזומ רימ

 עכלעוו טימ ,ןדִיי טימ ןייז ןזומ רימ .ןדִיי לכ-םדוק ןכוז ןליוו רימ .טלעוו רעד ןיא

 טעז סָאד רָאנ ,לארשי ץרא -- זיא ליצ רעזדנוא .ןדיירפיונוצ ןענעק ךיז ןלָאז רימ

 .עיזַאטנַאפ ַא יו עלייוורעד סיוא

 רענעטיב ענעבילבעג -ןבעל 26 רימ ןבָאה ,1945 טסוגױא ןט10 םעד ;תבש

 .ןעטיב טזָאלרַאפ רימ ןבָאה ןּפיל יד ףיוא תוללק טימ .לטעטש סָאד טזָאלרַאפ ןדַיי

 רַאפ ןעוועג ןענעז רימ .ייז ןופ קעװַא ןעייג רימ סָאװ ןדירפוצ ןענעז םירעיוּפ יד

 ,םישעמ עדליוו ערעייז ןופ תודע עקידעבעל ןעוועג ןענעז רימ .םעווקַאב טשינ ייז

 .ןביור ןוא ןדרָאמ רעייז ןופ

 ש ט י ל ע רַא ק ם י ר פ א

 (ןעטיב ןיא טַארנעדוי ןופ דילגטימ)
 רעצישטשיבויל יאמש ןופ ןזז
 ןיקסערב עבייל ןופ םעדייא ןוא

 ,ןבעליָאטעג ןופ ןטנעמָאמ ערעטצניפ יד ןיא
 ,ןטייוצ ַא טגָאיעג טָאה קילגמוא ןייא ןעוו
 ןדיי עטלפייווצרַאפ יד ןרעטנומ םירפא טגעלפ
 קיטעמוא טשינ רָאנ ,ןדיי, :רעטרעוו יד טימ
 ןעמעלַא ייז ןלעװ רימ ,טבעלעג יח ןייז
 ."ןבעלרעביא

 -ּפָארַא ןגעלפ ןשטייד יד יו םעד רַאפ
 וצ ןטרָאד ייז ידכ ,בורג ןיא ןדיי יד ןביירט
 תונברק ערעייז ןעגניווצ ייז ןגעלפ ,ןסישרעד
 -ַאס םירפא .טעקַאנ-רעטומ ןָאטוצסיוא ךיז
 טלָאװעג טשינ ךיז ןפוא-םושב טָאה שטילער
 ןופ םישובלמ ענייז טָאה רע ןוא ןָאטסיוא
 ו .ןגױצעגּפָארַא טשינ ךיז

 ןט25 ,הטיחש עט1) בורג ןופ דנַאר םייב
 טעגרהרעד ןשטייד יד םיא ןבָאה (1942 ילוי
 .וסקיב ערעייז ןופ ןדַאלקירּפ יד טימ



 שטיווַאמַארבַא .ל .י

 ןראי ענעטינשראפ ןופ עדאלאנ יד

 (טעברַא רערעסערג ַא ןופ טנעמגַארפ)

 ןט29 םעד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןיא ערעזדנוא עמַאמ יד;

 -פרעד יד ןשיװצ ,ןעטיב ןבעל רבק-ןסַאמ ןיא טגיל יז .1941 טסטוגוא

 רענעטיב 950 ךרע ןַא ןגיל בורג םעד ןיא .עינדור ןוא עילָאּפַאז ךעל

 סעקשָאוװד ,עילימַאפ ריא טימ םירמ ,עילימַאפ ריא טימ הרש .ןזיי

 ירַאפ ,רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעדניק ןוא ןַאמ

 ..ןזנעטשמוא ענעדישרַאפ ײב ןוא ןטײצ ענעדיש

 .(הירב ןטשרע סרעדורב ןַײמ ןופ)

 ,ןלָאט ןוא ךעלגרעב ןיא ךיז טעילַאווכ עילאּפַאז ןוא ןעטיב ןשיווצ געוו רעד

 ןלָאמ ןרָאק ךעלרופ ךיז ןפעלש עילָאּפַאז ןייק ןעטיב ןופ געוו ןפַא

 ,הצע ןַא ךיז ןעמ טָאה ןבעגעג ,גָאו ןוא דרעפ ןייק ןעוועג טינ זיא ןוא

 .עציילפ ןפַא *עקשָאנ; ַא ןיא ןגָארטעג ןעמ טָאה האובת לסיב סָאד

 ,םורַא ןליימ רַאפ ענייא  ןזעוועג עילָאּפַאז ןיא ןיא לימ-רעסַאוו ַא

 ,םורפ םינפ ןוא טוג ןגיױא טימ ,ןבעגעגקעוװַא רעניײיטש יד ןעמ טָאה רענרעק יד

 ,ירט טינ ליפוצ רעדניק עריא ,קיטָאלב-קידמַאז טרָאד דרע רעד זיא'ס
 ירפ קירעביא טינ טרָאװ ַא טימ זיא ,קיטָאטשסיױרג זיא סָאװ שטנעמ ַא יװ

 ,ךייר וצ ןעוועג טינ דַיי רעד זיא ,רעױּפ רעד ןעוועג זיא םערָא זַא ןוא
 .ךיילגוצ דיי ןוא רעיוּפ ,טרעטַאמעג ךיז ןבָאה טיורב לקיטש ןפַא

 -- ?השעמ ַא ןשוועג זיא לָאמַא; :לָאמַא ןעוועג ןיא ץלַא סָאד רָאנ

 עלעגיצ'ס טנייה טגיל עטקוצראפ ַא ?לָאט ַא ןיא עילָאּפַאז ןוא עינדור ןשיווצ

 ,...עסייווי'ס
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 רענרעק וצ טינ טלייצ ןוא ,טעז רעד וצ טיורב ,טנייה ,רעיוּפ רעד ןיוש טסע'ס ןוא
 ,רענייטש יד

 ..רענייב ןוא ךרַאמ ,טולב שידִיי ןופ ,טעפ ןא ךייר ןיוש דרע ןייז זיא'ס

 ,..םולח ַא ןעוועג זיא לָאמַא ..."ןעוועג זיא לָאמַא; :רעדניק ,ןעמ טלייצרעד ןיוש ןוא

 ..רעמ לָאמנייק ןיוש ךיא לעוו ןעז ךיד ,ןעטיב שידִיי ןיימ ,ןעטיב ,ןעטיב ,יוא

 םישודק יד; :רעײמרַאטױר רעד ,ןַאזיטרַאּפ רעד רעדורב ןיימ ,רימ טביירשיס

 ...ןערט ַא טימ טכעוושרַאפ טינ

 לא לא

 עילָאּפַאז ןוא ןעטיב ןופ רעדלעפ יד ףַא

 ,ץיױועג ַא טקיטשרַאפ םוא ךיז טגָארט

 ,עילָאווַאּפ ,ךיז ןעמענ ,טכַאנרַאפ טמוק

 .ץיבעג טימ ןייב ןטפעהַאב

 ,ןרָאק ןוא ץייוו ןעגנַאז עלַא ןופ ןוא
 ,ןרָאד ַא רָאנ ּוװ ,לזערג ַא רָאנ ּוװ ןופ ןוא
 ..ןטלַאטשעג סנטָאש ּפָא ךיז ןסיײר
 ,ןרָאצ טימ ןוא ,ןייוועג טימ ןוא
 ןרָאי ענערָאלרַאפ ערעייז ףַא ,ייז ןגָאלק
 .ןטלַאהרַאפ סַאזיורג יױזַא טָאה אנוש רעד סָאװ
 ןרָאכ יד טריפ ,עמַאמ ןיימ ןוא
 -- טנעקעג ןעגניז ןיע ױזַא ךָאד טָאה יז --
 ,ןרָאי ענעטינשרַאפ ערעייז ןענָאמ סָאװ
 ..טדנעוועג ברעמ וצ םינּפ ןטימ

 נָא 6

 ןעמענ ןעגניז טגעלפ עמַאמ ןיימ זַא

 ןירַא ךיילג ןצרַאה ןיא סע זיא

 ,ןעמעק ריא ןַאד רימ ןבָאה טזָאלעג רָאה יד

 . ןייז ןוש ,עליטש ,עטוג ןוא

 ,טכַאדַאב ,טרַאצ ןעגנוזעג יז טָאה ןוא

 ןטעלג ןוטעג זדנוא ךעלּפעק יד ייברעד ןוא

 !?טכַאנ עטוג ַא; ףןַאד רימ ןבָאה טגָאזעג

 ןטעב יד וצ ךיז טזָאלעג עקיױור ןוא
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 ,השעמ עכעלרעדנּױװו יד ,רעדיוו ןוא ,רעבָא ןוא

 ןעלדנַאה ןרָאפעג זיא סָאװ עלעגיצ םעד ןופ

 ,עסייו סָאד ,עמערָא סָאד ,טנייה טגיל סטקוצרַאפ ַא

 ןעלדנַאוו ןגעוו עלַא רעביא ךעלטועער עריא ןוא

 ,טרָא לקיטש ַא ןכוז ןוא ןעלדנַאװ
 ,ןדימ םעד ,ּפָאק םעד ןגייל וצ ּוװ
 ,טרָאד טינ ןוא ָאד טינ ,רָאנ
 ןדִיי ןטקינייּפעצ םעד ןעמ זיא ענרעג

 ןלָאט ןוא ךעלגרעב ןיא ךיז טעילַאווכ עילָאּפַאז ןוא ןעטיב ןשיווצ געוו רעד

 ןלַאמעצ ןרַאװעג הלהק עשידִי יד ןיא עילָאּפַאז ןוא ןעטיב ןופ ןגעוו יד ףַא

 הטיחוש רעד וצ עטריפעג ,רעבירג ןיא

 ןגעטוע ןוא ןגעוו ,רעדלעוו- רעדלעפ יד ףַא

 הטמ ַא ףיוא יי ןעמ טָאה ןגָארטעג טינ

 ןגעקטנַא סױרַא ייז ןעמ זיא *ליצת הקדצ; ַא טימ טינ ןוא

 ,1945 רעבמעצעד ,ס .ד ןָאטגנישַאװ

 ןעטיב ןיא זיירק רעשיטַאמַארד

 -עגמוא) שטיווָאמַארבַא םירמ ,(ןעמוקעגמוא) יקציװַאר לקנַאי :סקניל וצ טכער ןופ ןעייטש

 שטיווָאקנימ המלש ,(לארשי) יקציװַאר הקבר ,(ןעטיב טבעל) יקסווָאלדוי לאומש ,(ןעמוק

 -רעלַאג עינימ ,(ןעמוקעגמוא) ןיײטשּפע לשריי ,(ןעמוקעגמוא) יקסנַאשזָאר לארשי ,(לארשי)

 ,(דנַאברַאפנטַאר) יקסווָאבלָאק עבויל ,(לארשי) יקסווָאמַארבַא םהרבא ,(ןעמוקעגמוא) ןייטש

 .ןעמוקעגמוא) יקסוװעלעשזוי עכענ :דניק סָאד ,(ןעמוקעגמוא) יקסװעלעשזי המלש



 שטיװָאמַארבַא לדָאד

 דנַאטשועדיװ ןוא ןנרוח
 1941 ילוי ןופ געט עטשרע יד ןיא ןעטיב

 -נײרַא םעד טניז ,געט עכעלטע ןיוש.

 ,לטעטש ןיא ןשטייד יד ןופ ןרישרַאמ

 -טיוט ןיא גנורעקלעפַאב עשידַיי יד טציז

 ןוא רעזייה יד ןיא טרַאּפשרַאפ קערש

 ַא ןיא רָאנ סַאג ריא סױרַא טייג ןעמ

 ןיא רעטצנעפ יד ןופ ןדָאל יד ,לַאפטיונ

 -רָאפ יד ,טכַאמעגוצ ןענעז רעזייה ךס ַא

 -עג -- ןריט יד ,טזָאלעגּפָארַא ןעגנַאה

 ןעמ ןוא רעזייה יד ןיא טציז ןעמ .ןסָאלש

 יד ןשיוװצ ךיז טליפ ןעמ -- .טרעגנוה

 .רערעכיז לסיבַא טנעוו ריפ ענעגייא

 סָאװ ,ןגעוו ןוא ןטקַארט עלַא רעביא

 ןעמָארטש ,לטעטש סָאד ךרוד ןדיינש

 ןעמוק ןטייז עלַא ןופ .סעיזיוויד עשטייד

 -לָאמשעצ ַא יװ ןציילפרַאפ ןוא ,ןָא ייז

 -פיוא ןַא ןָא .עניװַאל ענעלָאטש ענעצ

 ןוא ןעקנַאט עקיזיר ךיז ןגעווַאב רעה

 שטיווָאמַארבַא לדָאד רעייז רעטנוא .עירעליטרַא ערעווש
 (ןרָאגנוא) טסעּפַאדוב ,1945 רעבָאטקָא רענייטש-קורב יד ןענעז ,קורד ןרעווש

 -עג ןסירעגסױרַא סַאג סעגנַאל רעד ןופ

 .ךיילג דרע רעד טימ טשיוורַאפ ןוא ןרָאװ

 ,חרזמ ןייק ייז ןעִיצ עלַא .ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ,תונחמ רדסכ ןעמָארטש סע

 טכענ 10 ןוא געט 10 ןיוש .ײמרַא רעטיור רעקידנטערטּפָא רעד ךָאנ געיעג ןיא

 -ימ עשטייד םינימ עלַא ןופ עדַאליפעד עמַאזיורג יד סיירעביא ןָא טציילפ סע יו

 יד .טצוּפעגּפָא זיא ץלַא ,טצנַאלג ץלַא .ןרעוועג ערעייז טימ ןעגנולײטּפָא-רעטיל

 -- רענלעז יד ;סיורא קירבַאפ ןופ סָאװ רָאנ יו ןענעז עירעליטרַא יד ןוא ןעקנַאט
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 -רַאפ זיא טפול יד :ייז ןטײלגַאב ןענַאלּפָארע רעטרעדנוה .עטעשַאּפעגסיױא ,עגנוי

 -ּפָארַא יד ךריד טסקוק .יירעמושז-ןרָאטָאמ ןופ ןוא ײרעּפַאלק-רעדער ןופ טביוט

 טציילפרַאפ יז .טפַארק עשינָאלווייט יד טרישרַאמ סע יוװ ןעגנַאהרָאפ ענעזָאלעג

 ,טלַאהּפָא ןַא ןָא רעטייו רדסכ טייג ןוא רעפרעד ןוא טעטש בורח טכַאמ ,רעדנעל

 -וצ ןוא טלפייווצרַאפ טרעוו ןעמ ןוא ,גנוטער ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,טסליפ וד

 ...ןכָארבעגנעמַאז

 יד ןופ ןרָאװעג יירפ טייצ רעסיוועג ַא ףיוא זיא סַאג יד ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא

 לריט-ףיוה ןכרוד ןוא בוטש ןופ סױרַא ךיא ןיב ,תונחמ עשטייד עקידנעמָארטש

 ,קיײטּפַא ןזיב געוו לקיטש ַא ןפיולכרוד טלָאװעג ןוא ּפָאק םעד טקעטשעגסױרַא

 יו ,עז'כ .ןעמַאמ רעקנַארק ןיימ רַאפ ףליה עשיניצידעמ עקיטיינ ןעגנערב וצ ידכ

 -- (רעקעב רעד) יקצינטָאלָאז ריאמ-עשטיא ןופ בוטש רעד ןבעל סַאג לקניווװ ןיא

 רע .וצ רימ וצ טמוק רע .קלַאוװּוס ןופ טילּפ ַא ,זוברַא רעקינכעט-ןָאצ רעד טייטש

 ןופ סױרַא זיא רע תעב :סָאװ טָא רימ טלייצרעד ןוא טלפייווצרַאפ ןוא סַאלב זיא

 ַא ןפָאלעגנָא זיא ,יורפ ןייז רַאפ ןיצידעמ ַא ןעמונעג טָאה רע ּוװ ,קײטּפַא רעד

 וצ טָאה קינייוװעניא ןופ ןוא טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה ,םיא קידנקרעמַאב .יסקַאט

 םיא ןוא -- "רעה םָאק ?עדוי וטסיכ., :ריציפָא רעשטייד ַא ןגירשעגסױרַא םיא

 ןפרַאד עכלעוו ,ןדַיי 6 ןופ ןעמענ יד םיא ןלעטשוצ העש 2 ןיא לָאז רע ןלױפַצב

 ןרעטנוא ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רענעטיב רעד ןופ סרעייטשרָאפ עלעיציפָא יד ןייז

 ,לטעטש ןופ רידנַאמָאק רעשירעטילימ רעד יוװ ,רע ןכלעוו טימ ,"טַארנעדוי' ןעמָאנ

 יד ןוא טכַאמ רעשטייד רעד ןשיװצ םינינע עלַא עגונב טקַאטנָאק ןיא ןייז ליוו

 ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ טשינ טסייוו ןוא רעטלפייווצרַאפ ַא ,זוברַא ,רע טייטש .ןדיי

 .?טַארנעדוי, םעד ןלעטשנעמַאזוצ ןגעוו

 .ןעוועג טשינ ןיוש לטעטש ןיא טלָאמעד זיא ןבעל שידִיי טריזינַאגרָא ןייק

 טשינ זיא סע עכלעוו רעדָא ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא סע

 ענעסעזעג-טלַא 800 רעכעה יד .טעטירָאטיױוא עוויטַאטנעזערּפער עשידִיי ערעדנַא

 א ןענופעג ןבָאה עכלעוו ,ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידַיי 200 יד ןוא ,ןדַיי רענעטיב

 -עדעי טבעלעג ןבָאה ,עלעטעטש ןכעלטניײרפטסַאג רעזדנוא ןיא םייה עקילייווטייצ

 ןרָאװעג ןענעז סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשלהק עלַא .ךיז רַאפ רער

 זיא סע .טפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא ךָאנ טרידיווקיל ןוא טזיילעגפיוא

 ,טציא סָאד ןעמ טפַאש יו .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ ןמיס ןייק ןעוועג טשינ

 ןייז ףרַאד לעטשנעמַאזוצ ןייז סָאװ ,?טַארנעדוי; םעד ,העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 טשינ ףירגַאב ןייק טלָאמעד ךָאנ ןבָאה רימ ?הדע רעזדנוא ןופ עטסעב יד ןופ

 טקנוּפ ,סעבַאגפיוא ענייז ןייז ןלעװ סָאװ ןוא ,*טַארנעדוי/ ַא טניימ סע סָאװ ,טַאהעג

 רעקידנגרָאמ רעד ןעגנערב זדנוא טעװ סָאװ טַאהעג טשינ גנונַא ןייק ןבָאה רימ יו

 זיא טָאבעג סָאד .םעד ןגעוו ןרעלק וצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע .גָאט

 סָאװ ןשטנעמ יד ןרימרַאלַא ךיילג זומ ןעמ ,ץנַאטסניא ןַא ןפַאש זומ ןעמ :ןעוועג

 -עג ָאי ןיוש רעבָא ןבָאה רימ .טעברַא רעשלהק וצ טיירג ןענעז ןוא שוח ַא ןבָאה

  ןעוו ,טקעמש סע סָאװ טימ ןוא לעפַאב ןשיטסירעלטיה ַא ןופ גנוטיידַאב יד טסּוװ

 .טריפעגסיוא טשינ טרעוו לעּפַאב ַאזַא

 ןבָאה ,לטעטש ןיא זדנוא ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידִיי יד
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 יד רעביא ןעגנַאגַאב ןענעז ןשטייד יד סָאװ ,ןטַאטליױרג יד ןגעוו טלייצרעדנָא ךיז

 -עג זיא סע .1939 רעבמעטּפעס ןיא ,ןכָאװ-המחלמ עטשרע יד ןיא ןלױּפ ןיא ןדַיי

 יד ,ייז עכלעוו ןופ ןטקַאפ עטלייצרעדעגנָא יד ןיא ןביולג וצ ךעלרעווש ןעוו

 .ןטרָאד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז ייז עכלעוו בילוצ ןוא תודע ןעוועג ןענעז ,םיטילּפ

 ,ל"ז הפי ןויצ-ןב יבר בר םוצ ןטרָאג רעזדנוא ךרוד קעװַא ןעייג ךיא ןוא זוברַא

 -יטסימיטּפָא קידנעטש ןוא רעטסיירד רעד .לעפַאב םעד ןגעוו םיא ןלייצרעד רימ

 -- ,"בעלרעביא ךיוא ןמה םעד ןלעװ רימ, -- .טשינ ךיז טרילרַאפ בר רעש

 | .רע טגָאז

 סהנוממ עשטיא והילא) יקסווָאקדוי לשריי ןייג וצ ךיילג ןעמוק ףור ןייז ףיוא

 םיריימ) יקסנַאשזָאר לארשי ,(םעדייא סניקסערב עקנעיכ) שטילערַאק םירפא ,(ןוז

 ןופ טילּפ ַא ,שטיװָאניבַאר קערַאמ ןוא שטיוועלעדנעמ לציא ,(ןוז סרעטסוש םעד

 -עגסיוא-ןביוא עלַא) .בוטש ןיא בר םייב טניווװעג טַאהעג טָאה רעכלעוו ,קלַאוווס

 ןופ טנגעג רעד ןיא ןעגנוניוו ערעייז טַאהעג ןבָאה ,יקסווָאקדוי .י ץוח ,עטנכער

 ,ןטייקירעװש סױרַא ךיז ןזייוו סע .גנוטַארַאב עצרוק ַא ּפָא טלַאה ןעמ .(הפי ברה

 -נעדויא ןיא דילגטימ ַא ןייז ןופ ּפָא שירָאגעטַאק ךיז טגָאז שטיוועלעדנעמ לציא

 ןטלָאו ייז יו ,ןעיצקירוצ ךיז ןליו עכעלטע ךָאנ .ּפָא ךיוא ךיז גָאז ךיא .?טַאר

 -נעדוי; רעד עבַאגפיוא עכעלטרָאװטנַארַאפ ערעווש ַא רַאפ סָאװ טליפעגסיוארָאפ

 .ךיז ףיוא טמענ *טַאר

 רעד סָאװ ,ןקילגמוא יד ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה זדנוא ןופ רענייק

 ןיא ןעגנוגנידַאב עמַאזיורג יד ןיא ןפמעקַאב וצ טַאהעג םעדכָאנ טָאה *טַארנעדוי;

 עזָאלצוש יד טרעדײלשעגנײרַא טָאה קלָאפ עשטייד עשיטסירעלטיה סָאד עכלעוו

 .גנורעקלעפַאב עשידִיי

 ןופ עידעגַארט יד ןפיײרגַאב טלָאמעד טנעקעג טשינ טָאה זדנוא ןופ רענייק

 רַאפ טערבליצ סָאד ןרָאװעג םעדכָאנ ןענעז עכלעוו ,רעדילגטימ-*טַארנעדוי,, יד

 ןַא יו ,"טַארנעדוי, רעד ןעוו ,טכַאמ רעשירעדרעמ רעד ןופ ןליוק עקיטפיג עלַא

 עשטייד יד ןופ ןלעפַאב עלַא ןריפוצסיוא ןעגנוווצעג ןעוועג זיא ,ןַאגרָא-ריפסיוא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןגעק ןפרּוװסיוא

 ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג טונימ רעטצעל רעד וצ זיב זיא *טַארנעדוי, רעד

 םעד ןרעדניל וצ ןעלטימ עלַא טימ טכוזעג לופתוירחא טָאה רע ןוא ןבעל רעזדנוא

 .ןלַאפעגנײרַא ןענעז רימ ןכלעוו ןיא גנולפייווצרַאפ ןוא טנלע ןופ םוהת

 רעד ףיוא טמיטשַאב ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,*טַארנעדוי, ןופ רעדילגטימ 6 יד

 :ןעוועג ןענעז ,הפי ברה םייב גנוציז

 ,הפי ןויִצ ןב ברה .1

 ,סעזערּפ ,יקסווָאקדוי לשריי

 ,שטילערַאק םירפא

 יקסנַאשזָאר לארשי

 .רַאטערקעס ,שטיוװָאניבַאר קערַאמ =;

 זוברַא 5

 ,ךעלסעג-רעטניה ןוא רענטרעג ךרוד .טקידנעעג טימרעד ךיז טָאה גנוציז יד

2 

3 

4 

6 
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 רערעדעי ,ןעגנַאגעצ ךיז רימ ןענעז ,טנעוו יד ייב ךיז קידנרַאש ,םיבנג-טכַאנ יווװ

 , זיוה ןייז ןיא

 ,לעטשנעמַאזצ רעכעלנעזרעּפ ןייז ךיוא ןוא "טַארנעדוי, ןופ גנודנירג יד

 .טייקנדירפוצ טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ךרוד ןענעז

 ,זייװַאב ַא רַאפ ןשטייטסיוא טלָאװעג ןעמ טָאה טַארנעדוי ַא ןפַאש וצ לעפַאב םעד

 זַא ןוא טקורעגסיוארָאפ טייוו ךיז טָאה רעטילימ ןשטייד ןופ עיניל-טנָארפ יד זַא

 .תונברק ןייק ןעוועג טשינ זדנוא ייב ןענעז סע :קילג טַאהעג טָאה לטעטש רעזדנוא

 "עב ןענעז טנָארפ ןרעטניה ןופ ןעגנולײטּפָא-רעטילימ יד זַא ,טביולגעג ןבָאה רימ

 ךיז טעװ סע .שרָאד טנַאנעטיײל ןופ גנולײטּפָא יד אמתסמ זיא ַאזַא ןוא ערעס

 -פיוא ענייז ןליפרעד ןפרַאד טעװ *טַארנעדוי, רעד ןוא רוטַאדנעמָאק ַא ןלעטשנייא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ?ןטעטימָאק, עשידִיי עקילָאמַא יד יװ ,סעבַאג

 .ןעײמרַא סמלעהליוו ןופ ןרָאי-עיצַאּפוקָא יד ןיא

 יעדוי יוװ ,ןבָאה ,לטעטש ןיא זדנוא ייב ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיטילּפ יד

 -ירטנָאק טכַאמ רעשטייד רעד ןלָאצניײא ןפרַאד *ןטַארנעדוי, יד זַא ,טלייצרעד רבד

 וצ ןייגסיוא טעװ סע זַא טקִיורַאב ךיז ןעמ טָאה .וו"ַאא ,זייּפש ,ןכַאז ,טלעג :סעיצוב

 .ןכַאז עכלעזַא

 ןוא גנודניברַאפ ןייק טאהעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה טעטש עקידתונכש יד טימ

 ןעמ זיא לייוורעד .ןדִיי יד טימ ןטרָאד טריסַאּפ סע סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ

 .טרעגנוהעגרעטנוא ךעלסיבוצ טָאה ןעמ ןוא רעזייה יד ןיא טרַאּפשרַאפ ןסעזעג

 (ןשטיװערַאקַאמ) טסירק ןטנַאקַאב ַא ןגָאװצנָא ןעגנולעג זיא רימ יװ קנעדעג ךיא

 טכַארבעג טָאה רעטכָאט ןייז .זיּפש לסיבַא ןקישוצ רימ לָאז רע םיא ןטעבעג ןוא

 טָאה גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד .טיורב ןבַאל ַא טימ לּפָאטרַאק שיוק ןסיורג ַא

 -פױרַא טשינ ןעמ טָאה ייז .ןבעל ןטימ רעכיז ןעוועג ןענעז ייז .טגעוװַאב יירפ ךיז

 .?ןטַארנטסירק; ןייק ןעגנּוװצעג

 געט עכעלטע .םיטילּפ ןינמ ַא ייב ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה בוטש ןיא זדנוא ייב

 רעטנָאמרעד רעד סָאװ ,טיורב ןוא לּפָאטרַאק יד טימ טזײּפשעג עלַא ךיז רימ ןבָאה

 ,טכַארבעג זדנוא טָאה טסירק

 -רעד עקימורַא יד ןופ *ןסיטלָאס, יד טרעדָאפעגפיוא טָאה שרָאד טנַאנעטיײל

 -יטעט רעייז ןעיײנַאב וצ ,טכַאמ רעשילוּפ רעד תעב טריטמַא ןבָאה עכלעוו ,רעפ

 עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עשילױּפ ענעזעוװעג טמיטשַאב רע טָאה ףליה וצ ייז .טייק

 -םיוא, ייז טָאה רע .טכַאמ-ןטעיוװָאס רעד ןופ ןטלַאהַאבוצסיױוא ךיז ןעגנולעג זיא'ס

 -שידִיי רעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ייז ןענעז "רעריפ, םעד קנַאד ַא זַא ,"טרעלקעג

 ןיא ןפרַאד ייז יװ ןַאלּפ ַא טנכייצעגנָא ייז רַאפ טָאה ןוא טפַאשרעה רעשיטסינומָאק

 לַאירעטַאמ-ץעה טלייטרַאפ ייז טָאה רע .ןדַיי יד וצ ןעֶיצַאב ךיז סעדניימעג ערעייז

 רע טָאה רוטַארעטיל-ץעה יד .ןדִַיי ןגעק (שיסור:סייוו ןוא שיסור ןיא טקורדעג)

 ,םירעױוּפ יד ןשיווצ רעפרעד יד ןיא ןלייטעצ ןסייהעג

 ןענױשרַאּפ עלעקנוט יילרעלכ רעכעל יד ןופ ןכירקסורַא ןעמונעג ןבָאה סע

 -ערברַאפ ךיוא ךָאנרעד ,טייל-טלעוװרעטנוא עשיליוּפ ןעוועג סָאד ןענעז טשרעוצ

 .טעטילַאנָאיצַאנ רעשיסור-סייוו ןוא רעשיסור ןופ ןטנעמעלע עשירעכ

 ןדִיי יד ,ןטנָאזירָאה עטיירב טנפעעג ייז רַאפ טָאה טייקיזָאלצוש עשידַיי יד
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 ןוא בָאה עשידִיי סָאד .טיײקיזָאלצעזעג ןוא ריקליוו ןופ ןטייק ןיא ןדנובעג ןגיל

 ייז ןבָאה ,רקפה ןרָאװעג זיא דִיי רעד זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז .טקָאלעג ייז טָאה סטוג

 -פיונוצ קילעפגרָאז טָאה טכַאמ עשטייד יד .ןברק ןפיוא טרעיולעג קידלודעגמוא

 -יורג רעד ןיא ןלייט יו טריטנָאמעגנײרַא ייז ןוא ןענױשרַאּפ עלעקנוט יד ןבילקעג

 .ןטכינרַאפ וצ זדנוא קעווצ ןטימ טלעטשעגפיוא טָאה יז סָאװ ,ןישַאמ רעמַאז

 ךָאנ זוברַא טָאה ,?טַארנעדוי, םעד ןדנירג ןופ גָאט ןבלעזמעד ןיא ,טכַאנרַאפ

 םעד טכַארבעג ,שרָאד ריציפָא ןשיטסירעלטיה ןטימ ?טפַאשטנַאקַאב , רעטשרע ןייז

 -רַא עלַא זַא ,"טַארנעדוי, ןופ סעזערּפ םוצ טנַאדנעמָאק ןשיצַאנ ןופ לעפַאב םעיינ

 -פיונוצ ךיז ירפ ץנַאג סנגרָאמוצפיוא ןלָאז רעטכעלשעג עדייב ןופ ןדִיי עקַיעּפ-סטטב

 -נערבטימ ןוא עדניימעג רעשיליוּפ רענעזעוװעג רעד ןופ עדייבעג רעד ייב ןעלמַאז

 ןבָאה עכלעוו ,ןַאמ 2350 ךרעב ןופ ,לָאצ יד .םירישכמ-בָארג ערעדנַא ןוא ןעלדיר ןעג

 טקידירפַאב טשינ שטייד םעד טָאה ,העש רעטמיטשַאב רעד וצ טלעטשעגוצ ךיז

 ןעמוק ןזומ העש רעבלעז רעד ןיא גָאט ןטייווצ ןפיוא זַא ןליופַאב טָאה רע דוא

 טשינ זיא לָאצ ַאזַא זַא ןעגנורעלקפיוא עלַא .ןדִיי עקִיעּפ-סטעברַא 1000 ץַאלּפ ןפיוא

 -מוא םעד ןשטייטסיוא ךיז ןשיווצ ןווורּפ רימ .ןעמונעגנָא טשינ רע טָאה ,אציננר

 -ָארּפ ַא טקעטש ָאד זַא ,רָאלק זיא סע .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא לעפַאב ןקיניז

 ןקרעמַאב ,םינינע עכלעזַא ןיא גנורַאפרעד ןיוש ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ יד .עיצַאקָאװ

 טָאה סע ןוא ןבייהעגנָא ױזַא ךיז סע טָאה זדנוא ייב ךיוא ,ןָא ןיוש ךיז טבייה סע;

 ..."תונברק טימ טקידנעצג ךיז

 ןּפעלש רימ ,רענייטש ןגָארט רימ .ןגעוו יד ףיוא רימ ןטעברַא גָאט ןצנַאג םעד

 עטריזירָאטָאמ עשטייד יד סָאװ ,רעכעל ןּפָאטשרַאפ ןֹוא ּרעבירג ןטישרַאפ ,דמַאז

 .שרַאמכרוד רעייז ףיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה סענָאלָאק

 רעד ייב טלעטשעגסיוא רימ ןעייטש (ילוי רעט7) ירפרעדניא סנגרָאמוצ ףיוא

 רעזייה יד ןופ ןריט יד .טלמַאזעגפיונוצ ָאד זיא ןדִַיי לטעטש עצנַאג סָאד .ענימג

 ינעג לטעטש ןיא רענלעז ענייז ּפָארַא טקיש שרָאד טנַאדנעמָאק רעד .ןסָאלשעגוצ

 ןטלַאהַאבסיוא ןנילבעג טשינ זיא ןדַיי יד ןופ רעצעמע ביוא ןרילָארטנַאקוצכָאנ

 ,רֶע טלעּפַאב -- ,"רעדניק-גיוז טימ סרעטומ וליפא ןעגנערב; -- .ןעגנוניזוװ יד ןיא

 .ענעגָאלשרעד עלַא ןענעז רימ ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ טשינ ןעייטשרַאפ רימ

 ןדנובעגמורַא ,קָאר-ןגרָאמירפ ןטלמילבעג-לקנוט ןייז ןיא ןָאטעגנָא ,הפי ברה

 ןטצוּפעגסיױא םעד ןבעל טייטש ,ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי רעד טימ ןוא לטרַאג ןטימ

 .ןײרַא סעּפע םיא ןיא טהנעט ןוא ריציפָא ןשטייד

 ןעזסיוא "דרָאת רעכעלטיור, רעד טימ רעניבַאר רעד זומ ?קידהּפצוח; .יווװ

 יד רדסכ ןריוװרעסבָא עכלעוו ,עטיווס ןייז ןוא שרָאד טנַאדנעמָאק ןֹופ ןגיוא יד ןיא

 ךָאנ ןעייטש רימ ןוא העש רָאּפ ַא ייברַאפ ןענעז'ס .ןדִַיי טלעטשעגסיוא תורוש עגנַאל

 ַא ןעייר ערעזדנוא ןיא טרעוװ גנילצולּפ .טייקיבייא ןַא ךיז ןעִיצ ןטונימ יד .ץלַא

 (לארשי תנידמ ןיא טציא ךיז טניפעג) ,שזדָאל ןופ טילּפ ַא ,רענפעג לואש .גנוגעווַאב

 סע, ,"ןריולרַאפ ןענעז רימ, ןײלַא ךיז וצ טלמרומ ,רימ ןבעל טייטש רעכלעוו

 ןעעז רימ .ןטייז עלַא ןיא ןקוק ןגיוא יד ,סַאלב זיא םינּפ ןייז ."ןָא ןיוש ךיז טבייה

 -ײטּפָא-רעטילימ עשטייד ערעסערג ַא ןסקָאװעגסיױא זיא דרע רעד רעטנוא ןופ יו

 ןבָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא ,ּפעק יד ףיוא ןעמלעה טימ ,גנונעפָאװַאב רעלופ ןיא גנול
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 ייברַאפ ןעייג טנַאטוידַא ןייז ןוא שרָאד .ןדִַיי תורוש עגנַאל יד טלגנירעגמורַא ייז

 ןוא םינּפ ןיא ןײרַא ןדעי ןקוק ייז .ןטָאש ַא יו ךָאנ ייז טייג הפי ברה .תורוש יד

 -גיוז טימ סרעטומ ,עקיעּפמוא-סטעברַא ,טייל עטלַא ."עיצקעלעס/ ַא ךרוד ןריפ

 עלַא יד -- ,לַאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ רעד ,טַארנעדוי רעד ,טנעה יד ףיוא רעדניק

 ןענעז .לטעטש ןיא קירוצ ןייג ייז טסייה ןעמ ןוא סרעדנוזַאב טלײטעגּפָא ןרעוו

 -רַא רעד וצ גנוכַאװַאב רעגנערטש ַא רעטנוא טקישעג ןרעוו עקירעביא יד .יירפ

 ...ּפָא יירפ עלַא ןעמעטָא רימ .ןגעוו יד ןטכיררַאפ ,טעב

 ףרָאד ןכרוד געוו רעוװָאנַאמנָאד ןופ גנוטכיר רעד ןיא רימ ןעייג ךעלעמַאּפ

 -נוא .ךעלשטנעמ זדנוא וצ ךיז ןעִיצַאב ייז .טשינ ןביירט רענלעז יד .עשטערַאז

 רעכעה ךיז ןשיװצ ןדער טביולרעד ןעמ .רעטכייל לסיבַא טרעוו גנומיטש רעזד

 ןעיצ ןָא-טבייה רעצעמע .ןעלציוו וצ ךיז וליפא ןגַאװ זדנוא ןופ לייט ַא .לוק ןפיוא

 ןעמ .טשינ ןרעטש רענלעז יד .רעטנוא םיא ןּפַאכ ערעדנַא ,ןוגינ ַא קידוועמעש

 ןפיול םירעיוּפ רעשטערַאז יד .ןעגניזטימ ןָא ןבייה עלַא טעמכ ,רעטסיירד טרעוו

 -יירפ, ןענעז ןדִיי יו ,דליב עקידהנושמ סָאד ןָא ןקוק ןוא רעזייה יד ןופ סױרַא

 רעד

 ןגיל ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .ףרָאד ןופ רעזייה עטצעל יד ייב ןיוש ןענעז רימ

 םעד ייברַאפ רימ ןעייג ,געוו םייב ,סקניל .רעדלעפ עקידתובחר טײרּפשעגסױא

 אל דוע, 'ןעגניז ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ךָאד ןעייג רימ .תורבקה:תיב ןטלַא

 :עטירד ַא ,"ןטניוװ עזייב טעילוה ,טעילוה ,, :טגניז עּפורג עטייווצ ַא ;"ונתוקת הדבא

 .ןעוועג סָאד זיא גנַאזעג קידהנושמ ַא ."ןרערט עכעלשטנעמ ןופ םי ןקיצלַאז ןיא;

 ,טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ ךיז טלּפַאצ סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ גנַאזעג ַא

 קעטנָאיַאמ ןופ) טיָאװ-ענימג םעד :ןזיװעגסױרַא סָאװ טָא ךיז טָאה רעטעּפש

 יד זַא ,טרימרָאפניא טנַאדנעמָאק םעד טָאה ,(ןעטיב ןופ רעטעמָאליק 5 ,,ענשזַארד

 "טָאירטַאּפ , ןשיליוּפ ןופ עיצַאקָאוװָארּפ יד .ןַאמ 5000 טלייצ ןעטיב ןיא ןדִיי הדע

 .קערשטיוט ןופ ןהעש טכַארבעג זדנוא טָאה

 זַא ,טרעדָאפעגסױרַא טָאה רע סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג זדנוא זיא סע

 םיא ךרוד ןרעוו ןוא רעזייה יד ןופ סױרַא לָאז גנורעקלעפַאב עשידַיי עצנַאג יד

 .טרילַארטנָאק

 עוַאטַאלז ןיא הטיחש יד

 דרע רעד ףיוא םרָאװ רעד ,רעמייב יד ףיוא לגייפ יד ,סַאג ןיא טנוה רעד

 .אנקמ ייז ןענעז רימ .טינ ייז טדנעש רענייק ---

 רעביא ןופ סױרַא ןעִילפ ;ָאטעג ןופ רעכעד יד רעביא םורַא ןעילפ לגייפ

 ,ייז ןיא טינ טסיש'מ .,ןטָארד יד

 ,אנקמ םיא ןענעז רימ .יירפ םורַא טכירק םרָאװ ַא

 רע יו טיט םעד ןעעז רימ .עטלגָאװרַאפ ןענעז טכענ ןוא געט ערעזדנוא

 ןֶא טמוק .טכַאנ ַא ,קעװַא טייג גָאט ַא .טירט ענייז ןליפ רימ .ךיז טרעטנענרעד

 ...? ןעז ןבעלרעד טעװ זדנוא ןופ רעװ ,גנַאגפיוא-ןוז ןקידנגרָאמ םעד

 ..ירעניוװנײא-ָאטעג לָאצ יד ןרָאװעג רעקינייוו ...םירבק ששירפ ,ןטכענ

 ...ןרעװ רענעלק ךָאנ טעװ סעטַאל שלעג לָאצ יד ...םירבק עיינ --- ןגרָאמ
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 -- - -- .בעל ןליו רימ ןוא עטיוט יד אנקמ ןענעז רימ

 ןופ ןזיילסיוא זדנוא לָאז סָאװ ,סנ ַא סיוא רימ ןקוק ץלַא ןופ עטרינגיזער

 .ןקילגמוא עלַא

 .ןבעג הצע ןַא רשפא ךיז ןעק'מ ןעוו ,טלָאמעד וליפַא ןפלָאהַאבמוא ןענעז רימ

 -ַאב'מ ןעוו רעדָא ,זדנוא טרעױדַאב'מ ןעוו קיטייו ןייק רעמ טינ ןליפ רימ

 ,זדנוא טקידייל

 -- טנָאזירָאה םענופ רעטייוו טינ טלעוו עיירפ יד רימ ןעעז ןטָארד יד ךרוד

 וצ זיב ,ןטָארד-ָאטעג יד ןופ רעטייו טינ טצענערגַאב זיא ןטכַארט רעזדנוא

 .בורג רעילָאּפַאז

 -ןַאזעג עכעליירפ .רעזייה עכעלטסירק יד ןיא זיא קיטכיל -- ןטנוװָא יד ןיא

 ,טרָאד ןופ ךיז ןגָארט ןעג

 ןעמ טגָאז ליטש רעד ןיא .ךשוח ןיא טלקיוװעגנייא ןענעז רעזײה-ָאטעג יד

 .יודיוו

 .העבש ןציז ,סיר-העירק ַא ןיא ,סעטַאל עלעג

 ןָא טמוק הטיחש ַא ,קעװַא זיא הטיחש ַא

 ..?ןעז ןבעלרעד טעװ זדנוא ןופ רע העיקש-ןוז עקידנגרָאמ יד

 א

 -סיוא ןעוועג ,ןדַיי זדנוא רַאפ ןענעז ןקילגמוא טימ ךייר ןוא תוריזג טימ ךייר

 ןיא ןרָאװעג דימ טינ ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,הפוקת רעד ןופ ןהעש עלַא טליפעג

 ,:רַאפ שיזיפ זדנוא םעד ךָאנ ןוא ןקירעדינרעד וצ זדנוא ןעגנודניפרעד ערעייז

 .ןטכיג

 .סטייווצ ַא -- קילגמוא ןייא .עטייווצ ַא טגָאי הריזג ןייא

 -- רעקילדנעצ .בורג-ןסַאמ ןיא ןעטיב ןופ ןדַיי עטקיטשרעד רעטרעדנוה

 ,סנטסַאקטסימ ןוא ןטעזָאלק ,רעדלעפ ,רענטרעג ,ןפיוה ףיוא

 .תוחיצר ןוא תוינערוּפ ,םייונע לָאצ ַא ןָא

 ןלַאװק עלַא טּפעשעגסיױא ןיוש ןבָאה רעדרעמ יד זַא ,טכודעג ךיז ,טָאה'ס

 ?ןטכַארטוצ רעטייוו ייז ןלעוו סָאװ .זדנוא ןקינייּפ ןופ

 ןיא זיא ןבילבעג .ןצנַאג ןיא ןטָאשרַאפ טשינ זיא עילַאּפַאז ןיא בורג רעד

 ..ןדַיי טרעדנוה רָאּפ ענעבילבעג-ןבעל יד ןעמענוצפיוא טרָא קידייל ַא םיא

 -קַא; רעקידנעמוק רעד ןופ עטַאד יד ןָא וליפא ןביג ןטסירק עטעדניירפַאב

 ןטָאב ןלַאפ עסיוועג ןיא .ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ רעלענש סָאװ ןענהצע ייז ןוא "עיצ

 עכלעוו ,סנטסָאּפ-ךַאװ יד ןײגוצמורַא ױזַא יוװ ןגעוו ןָא ןזייוו ןוא ףליה רעייז ןָא ייז

 .לטעטש ןופ רעטרע-סגנַאגסױרַא עלַא טכַאנ ןוא גָאט ןטיה

 -נוה ,ןטַארַאפ -- רעקילדנעצ .ןפלעהסיורַא קיטכירפיוא ליוו טסירק ןייא

 ,טנעמָאמ ןפיוא קידלודעגמוא ןטרַאװ עלַא ייז ןוא קיטליגכיילג -- רעטרעד

 ..סטוג עשידִיי עקידרקפה סָאד ןעמענ ןענעק טעוו'מ ןעוו

 רעד ןופ קירב רעד ףיוא .טכַאװַאב גנערטש זיא עלעטעטש סָאד ןוא

 טימ לורטַאּפ ַא טייטש עניזָאק-טלַא ןיא .הרימש עטנּפָאװַאב ַא -- ערַאשטש
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 סע עכלעוו ןיא סעּפָאקָא הרוש ַא -- דָאס סחלג םעד סיוגנעל :רעװעג-ןענישַאמ

 ךיוא טרעװ לכייט רעשטערַאז רעביא לקירב סָאד ןוא ,טײל-"עוװוָאכָאמַאס , ןגיל

 -תיב ןופ רעמייב יד ןשיװצ .לורטַאּפ ַא טייטש עינרַאברַאג רעד רעטניה .טיהעג

 ףיוא ,לטעטש םורַא .לורטַאּפ ַא ךיוא -- דָאס ןטסוּפ ןיא ,לורטַאּפ ַא -- ןימלע

 ןעמעוו טגנילעג .ןדִיי םורַא ןכוז ןוא ןרעווָאר ףיוא ןטנַאיצילָאּפ ןרָאפ ,ןגעוו יד

 טינ ךָאנ רע זיא ,סעקטסַאּפ-טױט עטלעטשעגמורַא עלַא יד ןסיירוצכרוד זיא'ס

 .טנעָאנ ױזַא ,בגא ,טגיל סָאװ ,דלַאװ םוצ געוו ןקידרעטייוו ןייז ןיא רעכיז

 -ַאב ןבָאה רעכעטסַאּפ ןוא סעטרעוּפ רעדָא םירעיוּפ ןעוו ןלַאפ ןענעז ןעוועג

 רעד ןבעגעגסױרַא יז ןוא רעדלעפ יד ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןדִיי יו טקרעמ
 . ,יײצילָאּפ

 -עז ייז .ָאטעג ןופ ךיז ןסײרצסױרַא ןדִיי לָאצ רעסיוועג ַא ןעגנולעג זיא ךָאד

 -עג יז ףיא טָאה רע ּוװ ,טױט ןגעקטנַא ןפָאלעג ןוא טיוט ןופ ןפָאלטנַא ןענ

 ..סמערָא ענעפָא טימ טרַאװ

 .תונברק ענייז טלייצעג טָאה גָאט רעדעי

 רעד טימ ,זיא ,ריא םורַא ,ריא ייברַאפ ,הרימש רעטנּפָאװַאב רעד רעביא

 -עגנייא יד ןשיװצ רשק עקידרדסכ ַא טלעטשעגנייא ןעוועג ,ןטסירק ןופ ףלי

 ,ךלַאװ ןיא ןעועג ןיוש ןענעז עכלעוו ןדִיי יד ןוא זיוה-ןטיוט ןיא ענעסָאלש

 געוו רעייז ןיא ָאטעג ןרעסיוא ןטלַאהַאבסױא ןעוועג ןענעז עכלעוו יד טימ ןוא

 ןקיצנייא םעד ןיא ךיז ןּפַאכוצנײרַא ןעגנולעג זיא ייז ןופ לייט ַא .דלַאװ םוצ

 -עג-ױזַא ,"סהינסכא, יד ןיא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה לייט ַא ;טרָא-סגנוטער

 .םיחטש עטקידלַאװַאב עסיורג יד וצ ןטקנוּפ-גנירּפש ענעפור ;

 ןיא ּוװ ,ןעטיב ןופ רעטעמַאליק 2 ,עװוָאטַאלז ןעוועג זיא הינסכא ַאזַא ענייא

 עניילק ַא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה יקסנעלאז ףעזוי קַאילָאּפ ןכעלטנרָא ןופ רָאטוכ

 לשריי) ַאבויל יורפ ןייז ,יקסוועלעשזוי המלש ןטרָאד ןענעז ןעוועג .ןדִיי עּפורג

 םייהקאז לרימ .עלעשריי עלענוז קירָאי-2 רעייז ןוא (רעטכָאט סיקסוואבלאק

 הרש ןרעגעווש ריא ,דניק קירָאינײא ריא ןוא (רעטכַאט סרעדיינש םעד השמ)

 טילּפ ַא ,רוחב רעגנוי ַא) רעלדנעהכייו קעּפיל ,רָאי 153 ןופ רעטלע ןיא םיײהקַאז

 סעינעפורק לסָאי) לדנייש ,(רעטכָאט סנײטשרעלַאג סעטַאמ) עינַאט ,(ןלױּפ ןופ

 .ןַאמ 9 -- ןעמַאזוצ .(רעטכָאט

 -ןַאב רעװָאנַאמָאד ןופ טלעטשעגסיוא ,ןייש-סטעברַא ןַא טציזַאב עינַאט

 ףןעטיב זיב יירפ ךיז ןגעװַאב וצ טייקכעלגעמ ַא ריא טיג סָאד ןוא ,טמַא

 -טנַא ןָא ריא טמוק סע .לטעטש ןופ גנוטכיר ןיא ,עװָאטַאלז ןופ סױרַא יז טייג

 -סעווש ריא ןופ ווירב ַא רעביא ריא טיג ןוא (קילעברַאה עינָאס) ןטסירק א ןגעק

 עּפורג יד זַא ,עקשַאב טנרָאװ ווירב ןיא ..(קייטּפַא ןופ ןרעטלַאוװרַאפ) עקשַאב רעט

 טסייו ןעמ לייוו; ןיקסנעלַאז ייב טלקמ-םוקמ םעד ץזָאלרַאפ לַאטנעמָאמ לָאז

 ,"ךייא ןופ ןיוש

 סע סָאװ רַאפעג יד עּפורג רעד ןגָאזנָא ,רָאטוכ םוצ קירוצ טפיול עינַאט

 .ורָאפעגנָא ןענעז ןרַאדנַאשז ןוא -- זיוה ןיא ןיײגוצנײירַא טינ טזיײװַאב יז .טָארד

 .ןפיול ךיז טזָאל עינאט ...רעוועג סָאד ןטיירג ןוא ןגָאלש ןעמעלַא ךיילג ןעמענ ייז
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 ןטסַאק-טסורב ןיא טעדנּוװרַאפ טרעוו יז .ךָאנ ריא טסיש עכריה םרַאדנַאשז רעד

 .רעטייוו טפיול ןוא

 ףיוא ןסיש ייז .ריא ןיא ןליצ ייז ,גנוטכיר רעטייווצ ַא ןיא טפיול לדנייש

 -יא יד .ןעגנַאז:האובת ןופ דלעפ ןקיאייברעד ַא ןיא טפיולטנַא רעכלעוו ,ןקעּפיל

 זיוה סָאד ,ןײגוצסױרַא טינ ןזייווַאב ,בוטש ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,עקירעב

 .גנוטער ַא טרָאד ןכוז ןוא םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןרעטעלק ייז .טרעגַאלַאב זיא

 ןרעטשינ ,ןדִיי ןבילבעג ךָאנ ןענעז סע זַא קידנסיוו ,םיחצור עטעשויעצ יד

 ןגיל טביילב רע .ןהמלש ּפָארַא ייז ןרעדיילש םעדיוב ןופ ןוא ןעלקניוו עלַא ןיא

 םעד ּפָארַא ןפרַאװ ייז .סיפ ענעכָארבעצ טימ עגָאלדָאּפ-טנעמעצ רעד ףיוא

 .לּפעק ןטרעטעמשעצ א טימ ןטָאט ןייז ןבעל טגיל רע ןוא עלעשריי םעניילק

 עכעלטע טימ ןוא ן'הרש ןענעגרהרעד ייז ,רעטכָאט ריא טימ ןעלרימ ןסישרעד ייז

 ןקידססוג ןייז ןוא המלש ןטעדנוװרַאפ-רעװש םעד טימ ייז ןקידנערַאפ ןליוק

 -ָאנס רעטנוא טקעטשרַאפ ךיז טָאה יז :לַאפוצ ַא ךרוד ךיז טעװעטַאר ַאבויל .עלענוז

 טָאה ןברַאג יד ןשיװצ ןופ .םעדיוב ןפיוא ןעוועג ןענעז עכלעוו האובת סעּפ

 םעד ןוא דניק ןוא ןַאמ ריא רעביא הטיחש יד ןעזעגוצ ןגיוא עריא טימ ַאבויל

 .עלהפוע ריא ןוא ןעלרימ ןופ טיוט

 יד עוװָאטאלז ןופ הביבס רעד ןיא ןכוזמורַא ןופ טייצ רערעגנעל ַא ךָאנ

 -ןַאשז יד ןרינגיזער ,לדנייש ןוא קעּפיל ענענורטנַא יד ןוא עינַאט עטעדנווװרַאפ

 | .עקידעבעל ייז ןּפַאכ ןופ ןעמרַאד

 ןרעסַאװ יד ןיא ןעקנורטרעד ךיז טָאה לדנייש זַא; ןעוועג רעכיז ןענעז ייז

 ץעגרע עטיוט ַא טגיל עץינַאט זַא ןוא ןפָאלעג זיא יז ןיהּוװ ,ערַאשטש ךייט ןופ

 .דלעפ ןפיוא

 -ָאגַאב ַא ,סעטסוק רעטנוא טקעטשרַאפ ןגעלעג עינַאט זיא גָאט ןצנַאג ַא

 ןכָארקעגסױרַא יז זיא ,ןרָאװעג ליטש זיא סע ןעוו ,טכַאנרַאפ .טולב טימ ענעס

 .סיקסנעלַאז יד וצ ןעמוקעג ןוא ןטרָאד ןופ

 -סנעלַאז יד .עקידעבעל ַא יז קידנעעז ןרָאװעג טשַאררעביא קרַאטש ןענעז ייז

 טריפ ףעזי ןוא ןדנּוװ יד ןרישזַאדנַאברַאפ ,ףליה עטשרע יד ריא ןביג סעק

 ןוא לדנייש .ַאבויל ןסעזעג ןענעז סע ּוװ לדלעוו ןטנָאנ ַא ןיא קעװַא ןעינַאט

 .קעּפיל

 -ַאבוצסיוא ייז רעטייו ףיוא רעטנוא ךיז טמענ קַאילָאּפ רעכעלטנרָא רעד

 .ךיז ייב ןטלַאה

 -רַאפ ןוא טרָא םעד ןופ ןײגקעװַא רעלענש סָאװ ןליוו ענעבילבעגנבעל יד

 -יטרַאּפ ךיז ןעניפעג סע ּוװ דלַאװ םוצ ןריפסורַא ייז לָאז רע ,םיא ןופ יעגנַאל

 ןופ טכַאװַאב רעקרַאטש ןגעוװו עלַא ןענעז טכַאניב .ךיז טלקנעװק ףעזוי .רענַאז

 טינ ךיוא ליו רע ןוא סנבעל ערעייז טימ ןריקיזיר טינ ליוו רע .ןשטייד יד

 טעוומ ןעוװו לַאפ ןיא .עילימַאפ ןייז ןופ סנבעל יד ןוא ןבעל ןייז ןלעטשנייא

 ,ןטלַאהרַאפ ייז

 -ירַא טכַאנ רעד ןופ טייקרעטצניפ רעד ןיא ףעזוי טָאה תושקב עגנַאל ךָאנ

 טגָאזעגרעדנַאנופ ייז ןוא ײסָאש רעװָאנַאמָאד םוצ עטעװַארעג ריפ יד טריפעגרעב

 ,דלַאװ םוצ טריפ סָאװ געוו ןקידרעטייו םעד
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 : טלייצרעד עינַאט

 ,ןגעוו ,ןּפמוז ,רעדלעפ רעביא טײרדעגמורַא ךיז רימ ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא;

 ךיז רימ ןבָאה גָאטרַאפ ןוא ,קינשעלָא ןַא ןיא טעשזדנָאלבעגמורַא -- ןגעוומוא

 ."הטיחש רעטשרע רעד ןופ בורג ןבעל ןעזרעד

 .טשינ ךימ טזָאלרַאפ לדנייש רָאנ .תוחוכ ןָא ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא;

 ןשיווצ ןופ ,דלַאװ רעילאּפאז ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב שממ רעציילּפ עריא ףיוא

 ליוו יז ,ייז וצ סױרַא טייג לדנייש .רעכעטסַאּפ דלעפ ןפיוא רימ ןעעז רעמייב יד

 ,ןעזרעד זדנוא ןבָאה רעכעטסַאּפ יד יוװ .ךיז ןעניפעג רימ ּווװ ןסיוורעד ךיז ייז ייב

 .ןשטייד ןעגנערב ייז זַא ןעִירשעג ןוא ןפָאלטנַא עלַא ייז ןענעז

 ,ןפָארטעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,לצגייש ַא .דלַאװ ןיא רעפיט קעװַא ןעייג רימ,

 ןענעז עבירט רעד טימ ךיילג ױזַא ןוא ,"עבירט רענעיָאװ, רעד וצ זדנוא טריּכ

 ןעניפעג'ס עכלעוו ןיא רעדלעוו רערָאנ-ישטלָאװ יד וצ טעמכ ןעגנַאגרעד רימ

 ."רענַאזיטרַאּפ ךיז

 ."טשלחעג בָאה'כ ןוא טכַאװשעגּפָא ןעוועג ןיב ךיא;

 ןעיג קעּפיל ןוא לדנייש .ןעינַאט רעטשלחרַאפ רעד ןבעל טביילב ַאבויל

 ַא טכליהעגּפָא טָאה'ס טענַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,דלַאו ןיא רעפיט קעװַא

 ,סָאש-סקיב

 ןריפ ןוא (לָאכָאכ אקשַאפ ןוא יקצעלוק) רענַאזיטרַאּפ ייווצ ייז ןטלַאהרַאפ'ס

 ,גנושרָאפסיױא ןַא ףיוא דַאירטָא ןופ בַאטש ןיא קעװַא ייז

 גנוטיײלגַאב ןיא ,לדנייש ןוא קעּפיל קירוצ ןעמוק םורַא העש עכלטע ןיא

 -עג ריפ יד ןירַא ייז ןריפ בַאטש ןופ לעפַאב ַא טיול ןוא רענַאזיטרַאּפ 2 יד ןופ

 | ,רעגַאל ןיא עטעװעטַאר

 ,"טיוט ןיוש ןיב ךיא ןעוו לַאפ ןיא ,לדיר ַא טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה יז,

 למ יא
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 ןביז ,קיטיירפ ןעוועג זיא ןדִיי עּפורג רעד רעביא עװָאטַאלז ןיא הטיחש יד

 ,1942 טסוגיא ןט-12 םעד ,ירפ רעגייז םעד

 -נַאטז רעד ןופ רעטסיימ) קַאװָאנ שטייד רעד :ןבָאה הטיחש יד טריפעגסייא

 ףרַאד זופ .ןַאבַאש סורסייו רעד ,עכריה שטייד רעד ,(ןעטיב ןיא עירעמרַאד

 .ןעטיב ןיא לושסקלָאפ רעשיטעווָאס ַא ןופ רערעל רענעזעוועג ַא) עניזָאק

 ַא רטנייז טָאה ןדִיי עפורג יד ךיז ייב סיוא טלַאהַאב יקסנעלַאז זַא טרסמעג

 עטוג ןיא ןעועג טשינ םיא טימ זיא רעכלעוו ,אנשעלאמ קַאילַאּפ רעד ,ןכש

 .ןעגנוָיצַאב

 יד ףיוא (1942 רעבמעטּפעס ףוס) עװַאלבָא רעטשרע רעד ןופ גנַאג ןיא

 -ףָארטש עשירעטילימ עשטייד ַא טָאה טנגעג רעד ןופ רעדלעוו עשינַאזיטרַאּפ

 .רעקידעבעל טנערברַאפ רעדניק ןוא יורפ ןייז :ןעגנאהעג ןפעזוי עיצידעּפסקע

 ,טפַאשטריוװ ןוא זיוה ןייז טימ .טייה

 -ַאלפ יד ייפ ןסײרוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא סעקסנעלַאז יד ןופ דניק ןייא

 .ןפיולטנַא םייב ןסָאשרעד םיא רעדרעמ יד ןבָאה ,ןעמ
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 .1943 רָאי ןיא ,רעמייב יד ןשיװוצ טיוט ןייז ןענופעג טָאה קעּפיל

 -עקמוא :ןדנעטשמוא עקידרעטייו יד ייב ץרַאמ ןט12 םעד טלַאפ לדנייש

 עבַאגפיוא ןַא ךָאנ ,רענַאזיטרַאּפ גנולײטּפָא ןַא טימ רעגַאל ןיא קירוצ ךיז קידנר

 ןשטייד ןופ *עדַאסַאז; ַא ףיוא ייז "ןעגנירּפש, -- טריפעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ

 ןייק .ןשמייד יד טקרעמַאב יז .(ןטילש) רופ רעטשרע רעד ףיוא טרָאפ לדנייש

 ךָאנ יז טזײװַאב קילבנגיוא ןטצעל ןיא .ןעוועג ךעלגעמ טינ ןיוש זיא געווקירוצ

 ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,דַאירטַא םעד ןרימרַאלַא וצ סָאש-ןסקיב ַא ךרוד

 טנרָאװעג טָאה לַאנגיס רעד ןוא ,טרָא םעד ןופ רעטייו רעטעמָאליק עכעלטע

 .םיא טָארד סע סָאװ רַאפעג רעד ןופ דַאירטָא םעד

 יו רעּפרעק סלדנייש ךרוד ןרעכעל טײז:-עדַאסַאז רעד ןופ ןליוק לגָאה ַא

 ןעוועג זיא סָאװ ןַאזיטרַאּפ ַא ןלַאפעג זיא ןעלדנייש טימ ךיילגוצ .ּפיז ַא ךרוד

 ,רופ רעבלעז רעד ףיוא

 ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא רעטסעוװש ןוא רעדירב עריא ייב ךיז טניפעג ,ַאבויל

 ,לארשיי-תנידמ ,הפיח ןיא טציא זיא עינַאט

= 

 דלַאװ םוצ געוו רעייז ףיוא ,1942 טסוגיוא ןט14 םעד ,תבש .,סנגרָאמוצ ףיוא

 :רענעטיב עכעלטע ךָאנ טנַאיצילָאּפ ַא טסישרעד ,(סעקליהָאמ רעניָאנג יד ןבעל)

 ?רהא ןופ רעטכָאט ןוא ןוז ןקירָאי-12 ןייז (סעלעדנעמ עטָאמ) ןיקציווַאס עטָאמ

 ,((סרשא ןרהא) ןגָאבלענעצַאק

 1942 טסוגיוא 29 -- הטיחש עטייווצ

 סיקסווָאקדוי לשרייו עקיורפע רעקירָאי-12 רעד ףיוא זדנוא טקעו סע.

 טניפעג ןמלז) יקסנַאליגָאמ ןמלז טימ ןוא רימ טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,(ןוז

 ריט ַא ןוא רעטצנעפ ןייא ּוװ ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןפָאלשעג (עקירעמַא ןיא ךיז

 -צנעפ טייוצ ַא ןוא ,שרדמה:תיב ןסיורג םעד רעביאנגעק ,סַאג רעד וצ ןענעז

 ןופ תונכש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לסעג-שדקה ןלָאמש םעד ןיא סױרַא טקוק רעט

 וצ רע טגָאז -- "טירט ערעווש ךס ַא רעה ךיא ,ףיוא טייטש, .זיוה סענכַאש עבייל

 ןענעז ןוא ןשטנעמ ןפָאלעגכרוד סנטָאש יװ ןענעז רעטצנעפ יד ײברַאפ, --- .זדנוא

 ןוא לגנַיי סָאד רעביא זדנוא טיג -- *ָאטעג ןופ רעזייה יד ןשיווצ ןרָאװעג םלענ

 םוצ וצ ןפיול ,לטעב ןופ ּפָארַא ןעגנירּפש רימ .רעּפרעק ןצנַאג ןטימ ךיז טלסיירט

 העש ַא ןיא ךרעב .טכַאנ ערעטצניפ ךָאנ זיא'ס .סַאג ןיא סױרַא ןקוק ןוא רעטצנעפ

 טשינ ןעעז ןוא טירט ןייק טשינ ןרעה רימ רעבָא ,ןגָאט ןביוהנָא טעוו םורַא

 -ָארשרעד םעד רימ ןקַיורַאב -- ?ןעמולח טזומעג סעּפע ךיד טָאה סע; .םענייק

 ענייז ןופ ןרָאװעג טמותירַאפ ןכָאװ עטצעל יד ןיא זיא רעכלעוו ,עקיורפע םענעק

 -רע רעד ןופ גָאט ןיא .ןהעש ערעווש טבעלעגרעביא טָאה ןיילַא רע ןוא ןרעטלע

 ךיז ןבָאה לרעדורב ןרעגנוי ןייז טימ ןעמַאװצ עקיורפע ןעוו ,הטיחש רעטש

 -קרעב לטָאמ ןבעל .בורג םוצ טריפעג ייז טָאה סָאװ ,ָאטיױא ןופ *טרַאשעגּפָארַא;

 ַא ךָאנ ןעמענוצפיוא טלעטשעגּפָא ָאטיױא רעד ךיז טָאה בוטש (רעמיר רעד) סרענ
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 -ייה יד ןופ ןבירטעגסױרַא טַאהעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד סָאװ ,ןדִיי טרָאּפסנַארט

 יב ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז ןטנַאיצילָאּפ יד ןעוו טנעמָאמ ַא קידנצונסיוא .רעז

 ױזַא טלָאװעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,תונברק עשידִיי יד ןקיטולבעצ ןוא ןעװעטַאק

 -עגסױרַא ךיז רעדניק ייווצ יד ןבָאה ,ןטסַאק-טיט םעד ןיא ןייגניירַא לענש

 עלייק ןופ לסעג ןיא ןפָאלעגנײרַא ןענעז ןוא טנעה ערעייז רעטנוא ןופ טשטילג

 טסירק ןופ ןטרָאג ןיא סערָאזַאר יד ןשיווצ טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה ייז .יקסנעטיב

 .ןןשטייד יד ןבעגעגרעכיא טשינ ייז טָאה רעכלעוו ,קילעברַאג לעוװוַאּפ

 יא רעטצנעפ ןופ לקניוו ןיא ּפעק עטקורעגסױרַא טימ ןייטש ןביילב רימ

 יד ןיא .טייקליטש עטיוט ַא .סַאג ןופ טמוק סָאװ ךרָאש ןדעי וצ וצ ךיז ןרעה

 .רעביא טשינ יז ןליוו רימ .סעילימַאפ ערעזדנוא ןפָאלש ןרעמיצ ייווצ ערעדנַא

 עכלעוו ,טירט ךס ַא רימ ןרעה ,רעטעּפש עלייוו רעצרוק ַא ןיא ,טָא רָאנ .ןקערש

 -צנעפ לקניוו ןופ .זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד זוא סַאג ףױרַא ןופ ךיז ןגָארטרעד

 בוטש רעזדנוא ייברַאפ יו רימ ןעעז ,טקעטשרַאפ ןענעז רימ ןכלעוו רעטנוא ,רעט

 גנוטכיר רעד ןיא ךיז טרעטייורעד עכלעוו ,גנולײטּפָא עטנּפָאװַאב ַא ךרוד טייג

 ןעועג ךעלגעממוא זיא ןעניגַאב-ברע ןופ טייקרעטצניפ רעד ןיא .קרַאמ םוצ

 טונימ עכעלטע ןופ הקפסה ַא .זיא סָאד עיצַאמרָאפ ַא רַאפ סָאװ ןלעטשוצטסעפ

 ןיא .סיפ ןופ שינעּפוט ַא רימ ןרעה רעדיוו ןוא -- טייקליטש רעטיוט רעד ןיא

 טירט ערעייז ןוא טכיילשעגכרוד ,סנטָאש יװ ,ךיז טָאה גנולײטּפָא ןַא ךָאנ רעדיוו

 ןלָאז ייז זַא טרעהעג טשינ ןבָאה רימ .ןרָאװעג טקַאהעגּפָא יו םיצולּפ ןענעז

 טשינ ןדער ןוא רעטרע ערעזדנוא ףיוא רימ ןביילב טרעווילגרַאפ יװ .ןייג רעטייוו

 .טרָאװ ןייק סױרַא

 .."וִא ךיז טבייה'ס זַא; :ןרָאװעשג רָאלק זדנוא רַאפ זיא'ס

 רעזײה:-ַָאטעג 8 ןופ עייר יד ןיוש "ןטיה, עטנפָאװַאב גנולײטּפָא שטשרע יד

 עטייווצ א ןוא ((סבצק םעד לרעב זיב בוטש סנושרג קחצי לרעב ןופ) קרַאמ ןפיוא

 -ַאב , ,ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ יו זדנוא ןבעל ןענעז טירט ערעייז סָאװ ,גנולײטּפָא

 ןוא יקסנַאלוב חנ ןופ) רעזייה עקידתונכש יד ךיוא יו בוטש רעזדנוא "ןכַאװ

 .רעביאנגעק שרדמה:תיב ןסיורג םעד ךיוא ןוא (סשמש םעד לווייפ לרעב

 עטּפשמרַאפ טיוט םוצ ,עקידנפָאלש יד רימ ןקעוװ ,"ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש,

 ןופ ללח ןיא סױרַא ןכיילב רעמינּפ ענעקָארשעצ סנעמעוו ,ערעזדנוא סעילימַאפ

 עקידנעירב ַא יװ ,קערש ןיא ךיז ןעלסיירט ןיילַא רימ ןוא רעמיצ ןרעטצניפ

 ...טּפַאכעגמורַא זדנוא טלָאװ טלעק

 ךיז טוט, .ןרעמיצ יד ןיא ןיירַא רימ ןעיירש -- ?ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש,

 זדנוא טלָאװ סע יו ,רעטרעוו ערעזדנוא טימ ךיז ןגרעוו רימ ןוא .*ןָא ךיז טוט ,ןָא

 סע ..טשינ ןסייו רימ ???*סַאג ןיא ךיז טלמוט סעּפע , ...זדלַאה ןיא טקיטשעג

 זיא'ס ,םענייק טשינ ןעמ טעז סַאג ןיא ..."ְןֶא ךיז טבייה סע; -- זַא ןייז ןעק

 ןוא טרעהעג רימ ןבָאה טירט ךס ַא רעבָא ,ליטש זיא ָאטעג ןיא ,רעטצניפ ךָאנ

 רעזדנוא ייברַאפ ןעגנַאגעגכרוד ייז ןענעז ךיג .ןעזעג רימ ןבָאה סנטָאש ליפ

 .רעזייה יד ןשיווצ ןדנּוװשרַאפ ןענעז ןוא בוטש

 -לרעב ,שמש רעטלַא רעד לָאמַא טגעלפ ױזַא ,"ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש;

 ןקעװ געט-הבושת-ימי תרשע ןופ סנעניגַאב עטלַאק ,עקיטסברַאה יד ןיא ,לווייפ



 233 ןעטיב סץלנּפ

 ןיא ןקעטש ןסיורג ןייז ןופ לּפעק ןטימ קידנּפַאלק ,"ןייג תוחילס וצ, ןדִיי יד

 ןבָאה שרדמה:תיב ןסיורג ןיא ,ןדנוצעגנָא רעזייה יד ןיא רעייפ ןעמ טָאה .ןריט יד

 ןפָאלעג ןיהַא ןענעז סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא ,טנערבעג ןּפמָאלטפַאנ עלַא

 .רעביטש עשידִיי עלַא ןיא ןעוװעג קיטכיל זיא סע ןוא ןגָאז תוחילס

 רעטצניפ .רעטצניפ קָאטש ,רעזייה עשידִיי יד ןיא רעטציא זיא רעטצניפ

 רעד טעוװעשוב סַאג ןיא .םעניק טשינ טקעוװ לווייפ-לרעב .שרדמה:תיב ןיא

 -סױרַא ארומ טָאה ןעמ .ךַאװ ןענעז עלַא .בוטש ןופ סױרַא טשינ טייג רענייק .טיוט

 .ָאטעג ןופ רעזייה 12 יד טלגנירעגמורַא טָאה טיוט רעד .רעטצנעפ ןכרוד ןקוקוצ

 ןשיווצ ,סָאג ןטימ ןיא רימ ןעעז ,ןגָאט וצ ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ טָאה סע ןעוו

 -תיב םעד רעביאנגעק ןוא (ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ּוו) בוטש סמיובנייש סעדוי

 טָאה -- (1)רעניווטיל .יקַאכ ןופ ןרודנומ ןיא טייל-רעטילימ עּפורג ַא ,שרדמה

 -שדקה םוצ גנַאגנײרַא םייב .ןצרַאה ןיא זדנוא ייב ןסירעגּפָא יו סעּפע ךיז

 רעד .טייל-.ס .ס 2 ןעייטש ,זיוה סענכַאש עבייל ןוא בוטש רעזדנוא ןשיוװצ ,לסעג

 לרעב ,שרדמה-תיב םעד זיולב םורַא טמענ לקניוו:ריוורעסבָא רעזדנוא ןופ חטש

 רימ .סענכַאש עבייל ןוא (סעשטיוועלעדנעמ עניב לָאמַא) בוטש סרערעל םעד

 רעזייה עקירעביא יד ביוא ןעז וצ ,רעטצנעפ םוצ ןייגוצוצ רעטנענ טשינ ןגַאװ

 ןעלגניר רעניווטיל ענעמוקעגוצ ךָאנ .טלגנירעגמורַא ױזַא ךיוא ןענעז ָאטעג ןופ

 ןעייג רימ .ןַאמ קילדנעצ עכעלטע ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,שרדמה:-תיב םעד םורַא

 ףיוה םוצ סױרַא טקוק סָאװ רעטצנעפ םעד וצ -- רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיײרַא

 .ליטש זיא'ס .ןקרעמַאב סעּפע וטרָאד ןופ ןעמ טעוװ רשפא .יקסנַאלוב חנ ןופ

 ךיוא ייז ןעייטש ,רימ יו ױזַא ,רעדָא ?עלַא ךָאנ ייז ןפָאלש .םענייק טשינ טעז ןעמ

 יד רַאפ טיוט ןכעלדיײמרַאפמוא םעד ןעעז ןוא רעטצנעפ יד רעטניה טקעטשרַאפ

 רעזייה יד ןיא ןסײרנײרַא ךיז ןלעוו גָאט רעקיטכיל ןרעוו טעוװ סע רָאנ יוװ ?ןגיוא

 בורג רעד וצ ןדִיי עלַא ןביירט ןלעװ ןוא ?עניורב , ןוא (2) *עצרַאװש/, ,רעניווטיל

 ךיז ןוא טעקַאנ ןוטוצסיוא ךיז ןעמעלַא ןעגניווצ ןלעוװ ייז ,עילָאּפַאז ףרָאד םייב

 עשידִיי יד ןופ ךעלּפעק יד ןוא ּפָארַא רעמינּפ יד טימ תורוש ןיא ןגיילסיוא

 ןיא ןעוװעג זיא'ס יו ,סעניבוד ענרעצליה טימ ןטלַאּפשעצ ךיז ןלעװ רעדניק

 ןופ רעזייה יד ןיא טשרעה טייקליטש עקידמיאמ ַא .הטיחש רעטשרע רעד

 ןייק זיא'ס ןוא ןברָאטשעגסיױוא גנילצולּפ ןטלָאװ רעניווונייא ענייז עלַא יװ ,ָאטעג

 .גָאלק ןסיורג םעד ןגָאלק לָאז סָאװ ןבילבעג טשינ רעקידעבעל ןייא

 םינוילת עסיורג רַאפ ןזיוועגסיורַא ךיז ןבָאה קלָאפ ןשיווטיל םעניילק ןופ ןיז יד (1)
 -מוא םייב תוירזכא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ
 ערעייז ןבָאה ןטכינרַאפ ןפלַאהעג עטיל ןיא ןדיי יד ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ .ןדיי ןעגנערב
 ערעזדנוא ןיא טרירעּפָא ךיוא ןריציפָא-.ס .ס עשטייד יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא סעדנַאב
 (ןעטיב ןופ רעטעמָאליק 18) עווערישז ןיא ייז ןבָאה 1941 רעבמעטּפעס ןט19 םעד .ןטיבעג
 יקצינשזַאנ םייח ןעוועג זיא תונברק יד ןשיווװצ .תוטיפנ עשידיי 119 בורג ַא ןיא ןטָאשרַאפ
 .החּפשמ ןייז טימ (ןוז סרעדיינש םעד ריאמ)

 עגנַאל ערעייז בילוצ ןטנַאיצילָאּפ יד ןפורעגנָא ריִמ ןבָאה ױזַא ,"עצרַאװש , (2)
 ךיוא ייז ןבָאה רימ .ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ףָאטש ןצרַאװש ןופ ןרידנומ ןוא ןלעניש
 .רעבערגַאב ;ןפורעג

 .טייל-.ס .ס יד ןעוועג ןענעז סָאד ,"עניורב,
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 טימ רימ ןבָאה ,לַאטש ןיא ,ףיוה ןטמיוצעגמורַא ןיא ,בוטש רעד רעטניה

 ןטרָאד .שינעטלעהַאב ַא טיירגעגוצ טַאהעג ,ןגעוו אצוי ןופ ,קירוצ געט עכעלטע

 -יז; בילוצ רע טגעלפ טכַאנרַאפ ןדעי .ןײטשרעלַאג סעטַאמ טציא ךיז טניפעג

 ןקעטשרַאפ ךיז ןוא םעדיוב ןפיוא ןכירקפורַא ,לַאטש ןיא ןייגניירַא "טייקרעכ

 ןמלז .ןקיטכענרעביא ןוא *טישטש; ןופ טנַאװ:לּפָאט רעטריקסַאמרַאפ רעד ןיא

 ןופ לַאטש יד ּפָא ןלייט סָאװ טירט עכעלטע יד ,געוו רעד יצ ןלעטשטסעפ ליוו

 טנפע ליטש .סנבעל ערעזדנוא ןיהַא ןענעבנגוצניירַא ידכב ,יירפ זיא ,זיוה-רָאפ

 ..בוטש ןיא ןירַא קירוצ טפיול ןוא זיוה-רָאפ ןיא ןירַא טייג ,ריט:ךיק יד רע

 ,סייו םינּפ סָאד .ןרָאװעג טרעדנערַאפ ןצנַאגניא ןמלז זיא טנעמָאמ םעד ןיא

 םעטָא ןטקַאהעגּפָא טימ .ןעוועג ייז ןיא זיא טיוט רעד ,ןשָאלעגסיוא יוװ ןגיוא יד

 -ַאב טשינ ךָאנ ,טנפעעג זיוה:-רָאפ ןופ ריט יד בָאה'כ יו, :רימ רע טלייצרעד

 סקיב רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ רעניווטיל ַא ןוא ןקעטשוצסיורַא ּפָאק םעד ןזיוו

 *...רימ ןיא טליצ

 .ןטינשעגּפָא ןענעז סעילימַאפ ערעזדנוא ןוא ןיילַא ךיז ןעװעטַאר וצ ןגעוו עלַא

22 
+ 

 .לסעג-שדקה ןופ גנַאגנײרַא ןיא סנקור יד טימ טייל-.ס .ס יד ןעייטש'ס

 -- טניה-טולב 2 ןענעז סָאד :ייז ןענעקרעד רימ .ךיז ןשיווצ ליטש רעד ןיא ןדער ייז

 .-לקניוו רעד ךרוד .הטיחש רעטשרע רעד ןופ רעריפנָא ,עקלוש סקַאמ ןוא רעבעוו

 ןעגנוגעװַאב ערעייז עלַא ךָאנ ןמלז טריּפש רעטצנעפ ןטכַאמרַאפ םענופ ביוש

 ןפיולוצמורַא ןָא טבייה רע ןוא ןיילַא ךיז וצ רע טלמרומ --- *ץלַא ךָאנ ןעייטש יז,

 .גייטש ןיא היח ענעגנַאפעג ַא יו רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה

 ַאטעג ןופ ןײגסױרַא ןטימ העש עכעלטע ףיוא טקיטעּפשרַאפ ןבָאה רימ --

 ..ןײלַא רימ קידלוש ןענעז םעד ןיא .ןענמלז וצ ךיא גָאז -- ןיירַא דלַאװ ןיא

 רעטניה ...טרעגַאלַאב ןענעז רימ .געווסיוא ןייק ָאטשינ ,ןלַאפרַאפ ץלַא זיא טציא

 טנָארּפ רעד .ןסקיב עטלעטשעגנָא טימ רעניווטיל ןרעיול ,ףיוה ןפיוא ,בוטש רעד

 םעד .עטנּפָאװַאב גנוליײטּפָא ןַא ןופ טכַאװַאב זיא וצ סַאג רעד וצ בוטש ןופ

 .רעבעוו ןוא עקלוש סקַאמ ןטיה לסעג-שדקה ןיא גנַאגניײרַא

 טימ טלעטשעגמורַא ןענעז ָאטעג ןופ ךעלזייה עקירעביא יד זַא קפס ןָא

 רעד טימ וליפַא טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא ךעלגעממוא .טײלכַאװ עשירעדרעמ

 -ַאב ןײגסױרַא םוצ ריט ַא ןענעפע ןופ וורּפ ןטסדנימ םייב .בוטש רעקידתונכש

 -רַאפ ןענעז ןגעוו עלַא .טרעמַאלקעגנייא ןענעז רימ .ליוק ַא ּפָאק ןיא ןעמ טמוק

 לפרעד םייב ,בורג רעד וצ -- געוו ןייא ןבילבעג זיא זדנוא רַאפ ןפָא .טרַאּפש

 רעד זיא רעצרוק ַא .ןביירט דלַאב ןעמעלַא זדנוא טעוו'מ רעכלעוו וצ ,עילָאּפַאז

 ןוא ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש טעווס .ןייז רע טעװ םירוסי טימ לופ רעבָא ,געוו

 .ןקילגמוא ערעזדנוא עלַא ןופ ןרעו ...טירפַאב ןלעװ רימ

 -רעביא ןָא טזײרּפש רע .טרָאװ ןייא ןייק טימ טשינ טרעפטנע ,טגייווש ןמלז

 יד וצ ,לסעג-לקניוו םוצ קילב ַא רע טּפַאכ עלייוו עדַאיל ַא .רעמיצ ןרעביא סייר

 ...ןטיה ייז טלָאװ רע יװ ,טייל-,ס ,ס 2
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 .טגייוש ןוא שיט םייב טציז ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,עקיורפע

 טייג ,ןשטנעמ-עילימַאפ ערעזדנוא ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,םירדח יירד יד ןופ

 ךיז ןטלָאװ רימ יו ,טשינ ךיוא ייז וצ רימ ןוא זדנוא וצ ןירַא טשינ רענייק

 סיוא ךיוא ןוא טײקנפלָאהַאבמוא רעזדנוא טימ עטייווצ יד רַאפ ענייא טמעשעג

 ,סױרַא טקוק טיוט רעד עכלעוו ןופ ,ןגיוא ןיא ןקילב טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ארומ

 .עלַא ןגייווש ,ןטרָאד ,ייז

 טימ תורבקה:תיב ןקידעבעל םעד טשרעהַאב טָאה סָאװ ,טייקליטש-טיוט יד

 -ַאג לדניה ,עינעּפורק עקלע ,לדָאר-האל עמַאמ ןיימ ,ןיקיורפע) ןשטנעמ 10 יד

 ןוא קיסָאי ןוז רעייז ,הרובד רתסא יורפ ןייז ,רתסא עמַאמ ןייז ,ןמלז ,ןייטשרעל

 ןפיוא שינעטלעהַאב ןייז ןיא ןגעלעג זיא ןײטשרעלַאג סעטַאמ -- לרעטכעט ַא

 ףיוא טרַאװעג טָאה לקניוו ןייז ןיא ייז ןופ רערעדעי סָאװ --- (לַאטש ןופ םעדיוב

 ןענַאּפש סנמלז ןופ טרעטשעג טייצ וצ טייצ ןופ טרעוו ,טיוט ןכעלדיײמרַאפמוא םעד

 יז ,ץלַא ךָאנ ןעייטש ייז, :ןײלַא ךיז וצ ןעלמרומ ןייז ןופ ןוא רעמיצ ןרעביא

 ."ץלַא ךָאנ ןעייטש
 לא יא

 א

 ךיא גיל ,ןוטעגנָא ךיז ףיוא ןזיוה יד זיולב ,דמעה ןייא ןיא ,רעסעװרָאב ַא

 סע ..גייוש ןוא ןשיק םוצ טסערּפעגוצ םינּפ ןטימ לטעב ןפיוא ןגיוצעגסיוא

 ..ןענעפע ריט יד ךיז טעװ דלַאב טָא .ףוס ןטנעָאנ ןופ ןײזטסּוװַאב סָאד טקערש

 ,טײקטײרג-עקַאטַא ןַא ןיא ,טנַאה ןיא רעולָאװער ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ,רעבעוו

 טעשטירעג טָאה רע יװ רע טעװ ןעשטיר ןוא .בוטש ןיא ןסיײרניײרַא ךיז טעװ

 עלַא ןומ רעריפ ןופ לעפַאב ןטיול, :הטיחש רעטשרע רעד תעב ָאטעג ןרעביא

 -- ןטנַאיצילָאּפ ןפיולנײרַא ןלעוו םיא טימ ךיילגוצ י...ןרעו טעטכינרַאפ ןדִיי

 לגָאה ַא רעטנוא ןוא טנעה יד ןיא סנקעטש טימ -- ןסורסייוו ןוא רענַיַארקוא

 ןיוש טייטש סע ּוװ ,ןײרַא סַאג ןיא בוטש ןופ ןביירט ןעמעלַא ייז ןלעװ ּפעלק ןופ

 .רעדרעמ עטנפָאװַאב ןופ הרימש רעדנוזַאב ַא טיירג

 ,טשינ ךיז טזָאל סע ןוא רעדליב-םונהיג יד טָא ךיז ןופ ןבײרטּפָא ליוו ךיא

 עכעלרעדיוש ךָאנ טייקטלוב רעצנַאג רעייז ןיא ןפור ייז ןוא קעװַא טשינ ןליוו ייז

 .הטיחש רעטשרע רעד ןופ גנַאג ןיא ןעזעג בָאה ךיא עכלעוו ,רעדליב

 ןוא ןעז טשינ ייז ליו ךיא ,ןשיק ןיא ןירַא רעפיט םינּפ ןיימ סערּפ ךיא

 .ןבײרטקעװַא טשינ ייז ןעק

 טגיל ,ןגיוצעגסיוא גיל ךיא ןכלעוו ףיױא טעב םעד ןגעקטנַא ,שיט ןפיוא

 .רונש ַא טימ ןדנובעגמורַא ,ריּפַאּפ ןקיד ַא ןיא טלקיוועגנייא טעקַאּפ ַא

 :ןעוועג ןענעז טעקַאּפ ןיא
 ןענעז עכעלוו ,םישודק 850 רעביא ןופ ןעמענ יד טימ המישר עיונעג ַא (א

 ;הטיחש רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ברה טָאה ךוביגָאט םעד .ל"ז הפי ןויצ-ןב ברה שודק ןופ ךוביגָאט ַא (ב

 עשטייד יד ןעוו (1941 ינוי 25) גָאט ןטשרע םעד ןופ טריפעג הפי
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 םעד הטיחש רעד ברע זיב) לטעטש רעזדנוא ןעמונרַאפ ןבָאה תונחמ

 ;(1942 ילוי ןט4

 סע סָאװ ץלַא םיא ןיא ןעוועג זיא טלייצרעדסיוא ,ןטייז 12 ,וירב ַא (ג

 קחצי רעדורב ןיימ וצ רימ ןופ ןבירשעג .זדנוא טימ טריסַאּפ טָאה

 .עקירעמַא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא בייל

 -רַאפ ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ץעינָאדָארג ַאשימ ,טסירק רעטנַאקַאב ַא

 -ענוצ טעקַאּפ םעד ןוא רימ וצ ןעמוק ןגרָאמירפ םעד ןיא טלָאזעג טָאה ,טקידנעטש

 ,ךיז וצ ןעמ

 רע זַא ןַאשימ ןכעלטנרָא םעד ןופ החטבה רעד ןיא ןעוועג רעכיז ןיב ךיא

 ,עקשוּפ ענרעכעלב ַא ןיא טעקַאּפ םעד ןגײלנײרַא :ןליפרעד שטנּוװ ןיימ טעוו

 ןיא וליפַא ,טייקכעלגעמ ַא ןייז טעו סע ןעוו ןוא דרע רעד ןיא ןבָארגרַאפ סע

 .בייל-קחצי רעדורב ןיימ ןקישרעביא טעקַאּפ םעד ,םורַא ןרָאי

 .רימ וצ ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןגרָאמירפ םעד ןיא ןיוש טָאה ַאשימ

 ןעהעש-הטיחש יד ןיא ןטָאברַאפ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד

 -רָאפ, יד ןקוקוצנָא טביולרעד ןעוועג ייז זיא סע .ןסַאג יד ןיא ךיז ןגעװַאב וצ

 ..רעזייה ערעייז ןופ רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד ?גנולעטש

 לא יא
:: 

 .טעקַאּפ רעד ךיוא זדנוא טימ ןעמַאזוצ .ןעמוקמוא דלַאב ךָאד ןלעװ עלַא רימ
 .זדנוא ןופ ןביילב טשינ טעװ שינעכעדעג ַא
 ןעניפעג עכלעוו ,םיבורק ערעזדנוא ןופ רענייק זַא ,קנַאדעג רעד טקינייּפ סע

 םעד וליפַא ןסיו טשינ טעװ ,רַאפעג רעשיטסירעלטיה רעד ץוחמ טייוו ךיז
 | ,הרמשה רעזדנוא ןופ טיײצרָאי

 ,טיוט ןקידנעמוקנָא ןוא ןבעל םענעזעוועג ןופ ןתובשחמ ןיא קניזרַאפ ךיא

 .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ץלַא ךָאנ ךיז טגעװַאב ,ורמוא ןַא יו ,ןמלז

 לא לא 22
 שי

 לא

 ךיא ןוא טנַאה רעד רַאפ ךימ טּפעלש'מ יװ טײקנגָארטרַאפ ןיימ ןיא ליפ ךיא

 ייטש ,רעכיג ,ףיוא ייטש, :ליטש רעד ןיא רימ וצ טדער רע יו לוק סנמלז רעה

 .ךיז רע טסעכ -- "טסמולח ןוא לטעב ןפיוא ןגיוצעגסיוא וטסגיל סָאװ ,ףיוא

 ענייז ןגיוא יד ,טױר רעטנוצ גנוגערפיוא ןופ זיא םינּפ ןייז .ןָא םיא קוק ךיא

 ריטנעירָא ךיא ,טייקלענש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ רעכעל יד ןיא םורַא ןפיול

 ,רימ ייב ןמלז ךיז טעב -- ףיוא ךיז בייה ,רעכיג -- .עגַאל רעד ןיא טשינ ךיז

 -עוו ,טשינ ייז טעז'מ/, .ןעוועג קיגנעהּפָא ץלַא טציא טלָאװ ןייטשפיוא ןיימ ןופ יו

 ןעגנירּפש ןלעװ רימ ...לסעג-שדקה לקניוו ןופ קעװַא ןענעז עקלוש סקַאמ ןוא רעב

 ,רעכיג ..ףיוה סאנכש עבייל ןקידנגעקטנַא םעד ןיא ןפיולנײרַא ,רעטצנעפ ןכרוד

 ןרילרַאפ ןַאד ןוא טרָא םעד ףיוא ןזייוװַאב קירוצ דלַאב ךיז ןענעק ייז ,רעכיג

 ."בוטש רעטרעגַאלַאב רעד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז טייהנגעלעג עקיצנייא יד רימ

 ,לוויטש יד ןָא ךיא וט ךיג ףיוא
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 ףיול ךיא .ךיא גערפ -- ?סעילימַאפ ערעזדנוא טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא --

 עמַאמ ןיימ .עילימַאפ ןייז וצ --- ןמלז ,ךיז טניפעג עמַאמ ןיימ ּוװ רעמיצ ןיא ןיײרַא

 -רעטנוא רעד .טנווייל-םיכירכת ַא יו סייוו זיא םינּפ ריא ,רדח ןטימ ןיא טייטש

 .ערעדנַא יד ןיא ענייא ןּפַאלק ןייצ יד ,ךיז טלסיירט םינּפ ריא ןופ לייט רעטש

 -צנעפ ןכרוד ןפיול ןלעװ רימ ,םוק ,רעכיג --- ריא וצ ךיא גָאז --- ,עמַאמ ---

 ןיוש בָאה ךיא -- ..עמַאמ יד רימ טרעפטנע -- *ןיילַא ךיז עװעטַאר; -- .רעט

 ...ןילַא וד ,ךיז עװעטַאר ...רעמ טשינ ןעק ךיא ...רעמ טשינ ןעק ךיא ,געוװ ןיימ

 ;ףיוה סאנכש עבייל ןיא ןײרַא ןפיול ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנירּפש רימ

 זיב -- ןרעזדנוא טימ ךיז טצענערג סָאװ ,ןטרָאג ןייז ךרוד רימ ןפיול ףיוה ןופ

 זטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה רימ ּוװ *ןָארכס; רעד ךיז טניפעג סע ּוװ ,לַאטש רעד וצ

 .ןרָאװעג טקעדטנַא טשינ ןַאד זיב ךָאנ זיא רעכלעוו ןוא הטיחש רעטשרע רעד ןיא

 רעטייו טעוו'מ זיב ןקעטשרַאפ ךיז ןוא ןכירקוצניירַא ןיהַא ןסילשַאכ רימ

 ךיא בָאה לַאטש ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןעוו .ןוט וצ סָאװ ןעז

 ,סיורג ןוא ןיילק ,גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד) .סולשַאב םעד ןטיבעג גנילצולּפ

 סױרַא ןטרָאד ןופ ןּפעלש ןוא ָאטעג ןטשרע ןופ רעזייה יד רעביא םורַא ןעייג

 יז .סעגָאלדָאּפ יד ףיוא ןסייר ייז ,רעמעדייב יד ףיוא ןכוז ייז .ןעניפעג ייז סָאװ

 ןוא ןקעדטנַא גָאט ןופ ךשמ ןיא ןענעק ייז .ןשינעטלעהַאב עלַא ןיא ןיירַא ןכירק

 ,(ןשטייד יד ןבעגסױרַא

 לריט ןכרוד ,קיטכיזרָאפ .יירפ זיא געוו רעד ביוא רעטייוו ןפיול ףרַאדַאב'מ

 ןטייז עדייב ןופ ,סַאג רעקירב ןופ גנעל יד םורַא רימ ןקוק ,ףיוה רעזדנוא ןופ

 טיירב יד ךרוד רימ ןדיינש טייהרענעגיובעגנייא .םענייק טשינ טעז'מ ,ליטש זיא'ס

 .ןסָאלשעגוצ זיא רעיוט רעד .ףיוה סאנכש רעטלַא ןיא ןפיולניײרַא ןליוו ןוא סַאג ןופ

 .ןײרַא ךיז ןּפַאכ ןוא סַאג טנָארפ ןיא זיא סָאװ םענורב םעד רעבירַא ןעגנירּפש רימ

 רעכלעוו רעטניה ,סַאג עשַיױג יד זיא ןטרָאג טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןטרָאג ןיא

 וענעז רימ .(תומהב ךיז ןעשַאּפ סע ּוװ עקנָאל ַא) *ןָאהיװ, רעד ןָא ךיז טבייה סע

 טױלּפ רעד .סַאג רעשַיױג רעד ןופ ןטרָאג םעד ּפָא טלייט סָאװ טױלּפ םייב ןיוש

 לָא'מ רעכלעוו ךרוד טרָא ןַא (לקנוט ךָאנ זיא'ס) ןכוז רימ ןוא רעכיוה ַא זיא

 ,טױלּפ טייז רערעדנַא רעד ןופ ,גנילצולּפ .ןרעטעלקרעביא רעדָא ,ןײגכרודַא ןענעק

 :שיסור ןיא סיוא טיירש לוק ַא ןוא טירט רימ ןרעה ,סַאג רעשַיױג רעד ןופ

 ."םעדוב טַאילערטס ,יָאטס, .*טָאידיא ָאטק ,יִאטס;

 זיא געוו רעקיצנייא רעד .טכַאװַאב ןענעז םורַא ןסַאג יד .גנוטער ןייק ָאטשינ

 ןופ סערָאזַאר יד ןשיוװצ ןײרַא ךיז ןפרַאװ ,קירוצ ןפיול רימ .ןטינשעגּפָא ךיוא

 ןוא שמש םעד בייל-יכדרמ ןופ לַאטש רעד וצ זיב רימ ןעזיױּפרעד ױזַא ןוא ןטייב יד

 ,סעקשיש ןופ סעטסוק עכיוה רעטנוא ,טנַאװ רעד ייב טרַאה סיוא ךיז ןעִיצ רימ

 .ךיז ןשיווצ טרָאװ ןייק טשינ ןדער רימ ,געווסיוא ןייק ָאטשינ ,גנוטער ןייק ָאטשינ
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 .ןשטנעמ ַא ןופ טעוליס ַא סיוא טסקַאוו'ס ..טירט עכעלשטנעמ ןרעה רימ

 עלַא ןיא םורַא ךיז טקוק ןוא ןייטש טביילב רע .ךעלטייד ןיוש םיא ןעעז רימ

 טביילב ןוא ,גנוטכיר רעזדנוא ןיא טייג רע ...טכוזעג סעּפע טלָאװ רֶע יוװ ,ןטייז

 ודנוא ןבעל סיוא רע טסקַאװ גנילצולּפ .ךעלגעווַאבמוא ןגיל רימ ...ןייטש רעדיוו

 ,םיא ןענעקרעד רימ .זדנוא רֶע טגערפ --- ?ָאד ריא טוט סָאװ .ןָא זדנוא טקוק ןוא

 רעטלַא ןיא טציא טניוװ רעכלעוו ,ןעטיב ןופ טסירק ַא ,קושטוועל .מ זיא סָאד

 .בוטש סאנכש

 ןבעל ןרַאפ לגנַארעג ןיא

 וד ןעוו .רָאפ טרָאד טמוק סע סָאװ ריוועג רעוו ןוא ָאטעג םוצ וצ ייג ---

 ןייז םיא טזייו ןמלז -- סָאװ טָא ןבעג ריד רימ ןלעוװ ,העידי ַא ןעגנערב טסעוו

 ךָאנ וטסמוקַאב החרט ןייד רַאפ בָאגוצ ַא ךָאנ ןוא ,לרעגײז-טנַאה ןדלָאג ַא סיורפ

 ךיז טבייה'ס) *ַאיסטעיַאנישטַאנ,; .וצ םיא ךיא גָאז -- לבור טרעדנוה עכעל

 ןופ ּפָארַא טשינ רע טמענ ןגיוא ענייז ןוא קושטוועל ןיילַא ךיז וצ טדער -- (

 ,לַאטש ןרעטניה זָארג ןיא דרע רעד ףיוא ןגַיוצעגסיוא ןגיל עכלעוו ,יירד זדנוא

 -סױרַא זדנוא ןַאלּפ ןשינָאלוװייט ַא וצ רע טכַארט ?תונמחר זדנוא ףיוא רע טָאה

 ?ןבעגוצ

 ןופ טייקליטש יד ןסיירעצ ןוא ָאטעג ןופ סױרַא ןכליה ןסָאש-ןסקיב עכעלטע

 רעליטש טעװ סע .ןעניפעג טשינ ָאד ךייא טעװ רענייק ,קִיור טגיל, .ןעניגַאב

 רימ ןהנעט -- ךיילג ייג, ."ךעלרעפעג זיא רעטציא ,ןייגוצ ךיא לעװ .,ןרעוו

 ,ןרירנָא טשינ ןעמ טצוװ ךייא ,יירפ ןגעוװַאב ךיז ךָאד טגעמ ריא -- .ןײרַא םיא ןיא

 זיא'ס .לסעג-שדקה סָאד זיא רעביאנגעק ,ףיוה ןופ ןײגסױרַא רָאנ טספרַאד וד

 םייב ,םיא ייב ךיז רימ ןטעב -- ?טירט 200 ַא יװ רעמ טשינ ,טייו טשינ ךָאד

 ענייז זדנוא ןופ טמענ ןוא זדנוא ףיוא ןקוק ןייא ןיא טלַאה רעכלעוו ,סורסייוו

 ,ּפָארַא טשינ ןגיוא

 ןרָאװעג ליטש זיא סע ןוא גנוטכיריָאטעג ןופ סָאש רעקיצנייא ןַא רעדיוו

 .טסנידרַאפ ןטכייל ַאזַא ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא רעווש זיא ןקושטוועל זַא ,קיטנעק זיא סע

 טייהנגעלעג יד סיוא טשינ טצונ רע ביוא ןוא .ןעוועג רעכיז זיא רע ןכלעוו ןיא

 ןלַאפנײירַא לבור טרעדנוה עכעלטע יד טימ לרעגייז סָאד טעוװ ,תוחילש ַאזַא ןופ

 -ַאיל ַא ןפרַאד רימ תונברק סנעמעוו ,רעניווטיל רעדָא עניורב יד ןופ טנעה יד ןיא

 טעוו םענייק -- זדנוא וצ רע טגָאז -- ,טשינ ךיז טקערש; .ןרעו טונימ עד

 סגעוו ןייא ןיא ךיז טימַאב רע ."סיוא ָאד ךיז טלַאהַאב ריא זַא ןלַאפנייא טשינ

 ;זדנוא רע טגָאז לָאמַאטימ .רעהַא ןעמוק רימ ױזַא יו ןעמוקַאבוצסױרַא זדנוא ןופ

 ךָאנ קוק ךיא .זדנוא טזָאלרַאפ רע ."קירוצ דלַאב םוק ןוא ָאטעג םוצ ייג ךיא,

 ףיוה ןופ ּפָארַא זיא רע יו עז ךיא .טייג רע גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןקושטוועל

 ,לסעג-שדקה ןלָאמש ןיא ןײרַא ןוא

 ןופ ןרעקמוא ךיז טעוװ קושטוועל .ןביילב טשינ רעמ טונימ ַא ָאד ןרָאט רימ

 םִיױג ערעדנַא ןלעװ ,ןבעגסיוא טשינ זדנוא וליפַא לָאז רע ןעוו ןוא תוחילש ןייז

 .ענעלַאפרַאפ רימ ןענעז טלָאמעד ןוא ןקעדטנַא זדנוא ןגרָאמירפ ןופ ךשמ ןיא

 ןענעז ,ןשטייד יד וצ ןדַיי ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןסורסייו ןעוו ,ןלַאפ עכלעזַא
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 ןדַיי ןעו רעטעּפש ךיוא ןוא הטיחש רעטשרע רעד ןופ גָאט ןיא ןעמוקעגרָאפ

 רעד .דלַאו ןיא ןפילטנַא וצ ןגעוו ײלרעלַא טכוזעג ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה

 -ער, םעד טָא ןזָאלרַאפ רימ ןזומ רעלענש סָאװ .זדנוא טרַאװרעד לרוג רעבלעז

 ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ןזיײװַאב לָאמַא ךָאנ ךיז טעוו קושטוועל רעדייא ץַאלּפ-"סגנוט

 ..."ןצעמע,  ךָאנ

 ןכירק ,(ןעוועג גָאט רעלעה ןיוש זיא'ס) ןקרעמַאב טשינ לָאז ןעמ דחּפ סיוא

 סערָאזַאר יד ןשיוװוצ ןעזיוּפ ,סױרַא לַאטש רעד רעטניה ןופ ריפ עלַא ףיוא רימ

 ,סַאג רעשִיוג רעד טימ טצענערג סָאװ ,ןטרָאג עדנע םייב טױלּפ םוצ ןטייב ןופ

 ּפעק יד סױרַא ןקור רימ .ןגיל עלייוו ַא טייקיטכיזרָאפ בילוצ ןביילב רימ ּווװו

 -ײצילָאּפ טלעטשעגסיוא טשינ ןענעז סע יצ ןטייז עדייב ןופ סיואגנעל ןקוק ןוא

 ןוא םירעױּפ סעקּפורג עניילק רעסיוא רעבָא .םורַא ןעלקניוו יד ןיא ןכַאו עשִי

 רעד ןיא קידנגייוש ןקוק ןוא סעקזייה ערעייז ןבעל ןעייטש עכלעוו ,סעטרעיוּפ

 רעביא ןעגנירּפש רימ .יירפ זיא געוו רעד .םענייק טשינ ןעמ טעז ,ָאטעג ןופ טייז

 רעד ןופ טיירב יד עיניל רעכיילג ַא ןיא ךרוד ןדיינש ,םיוצ ןקירעדינ םעד

 ,ועייכעמ טסירק ןופ ןטרָאג ןיא ןירַא ןפיול ,זדנוא ןקרעמַאב םירעיוּפ יד .סַאג

 טגיל סָאװ ,(דלעפ-עשַאּפ) *ןָאהיװ, םוצ סױרַא ןעייג ןוא *עינָאפ , ןעמָאנוצ ןטימ

 ,ןגיוא ערעזדנוא רַאפ טײרּפשעגסיױא

 ,דלעפ ןעיירפ ןיא ןענעז רימ .זדנוא רעטניה ןביילב עלעטעטש ןוא ָאטעג סָאד

 רעד ןיא ןײרַא ןביירט ךעלמיצקש .ףָאלש-טכַאנ ןופ טכַאוװעגפיוא טָאה עשַאּפ יד

 עיירטעג יו ןוא עטעיַאמשרַאפ םורַא ןפיול טניה יד .תומהב סעדערעשט עשַאּפ

 רעד ןופ ךיז ןגָאלשּפָא טשינ וק עשירַאנ ַא לָאז סע גנוטכַא ייז ןביג םירמוש

 .רעכעטסַאפ ךָאנ ןָא ןעמוק סע .עדַאטס

 ןוא (חרזמ) עװָארעבירּפ רעפרעד יד ןשיוװצ ,ןָאהיװ ןופ לָאט ןטיירב ןיא

 ןופ טייז רעטייוצ רעד ףיוא .ערַאשטש יד ךיז טלגנעלש ,(וצ ברעמ) עניזָאק

 ךיז טעז ,שטיוועקטעד ףרָאד ןופ ברעמ-ןופצ ,רעטעמָאליק 5 ןופ קחרמ ַא ,ךייט

 רָאנ ןפרַאד רימ .דלַאװ רעד זיא סָאד -- סַאּפ רעלעקנוט ַא טנָאזירָאה ןפיוא

 ןפיוא ןײגסױרַא ,ןעמיוושוצכרוד םיא ,(רעטעמָאליק 11/ ךרעב) ךייט םוצ ןייגרעד

 ..ןפָא זדנוא רַאפ זיא "סַאּפ ןלעקנוט, םוצ געוו רעד ןוא גערב ןטייווצ

 טייקידתובחר רעד ןיא רימ "ןריצַאּפש, טירט עניילק טימ .טשינ ןפיול רימ

 .םורַא רעצנַאג רעד ךיז טעז סע ןוא שיט ַא יװ ךַאלפ זיא סָאװ ,עקנַאל רעד ןופ

 עכלעוו ןשטנעמ ןענעז רימ זַא דשח םעד ןפורסורַא טשינ ידכ ,םַאזגנַאל ןעייג רימ

 .ןפיולטנַא

 רַאפ ,ךעלכעטסַאּפ עשיסורסייוו עניילק יד רַאפ :ןעמעלַא רַאפ ךיז ןקערש רימ

 ,סנטָאש ענעגייא ערעזדנוא רַאפ ,ןײלַא ךיז רַאפ -- תומהב יד רַאפ ,טניה ערעייז

 רענייא טשינ ןדער רימ .ןָא טמוק סָאװ גָאט ןרַאפ ,קעװַא זיא סָאװ טכַאנ רעד רַאפ

 ךָאנ טָארט ַא ןענעבנג רימ .טייז םוש ןייק ןיא טשינ ןקוק רימ .ןרעדנַא ןטימ

 ...טָארט ַא

 טייו רעטעמָאליק ַא טגיל ,קעװַא ןענעז רימ ןכלעוו ןופ ,עלעטעטש סָאד

 ןפיוא ןייז ןלעװ רימ ןוא טונימ 10 ךָאנ -- ךייט םוצ ןעייג רימ .זדנוא רעטניה

 .גערב ןטייווצ



 ןעטיב סקנפ 240

 טכירק ,רעזייה רעװָארעבירּפ יד ןופ רעכעד יד רעטניה ןופ ,טייז-חרזמ ןופ

 .הטיחש ןוא דרָאמ ןופ ןעניגַאב םעד ןיא הּפרח ןופ עטיור ַא -- ןוז יד סױרַא

 -- (טפיױלטנַא ,ךייא ךָאנ ךיז טגָאיימ) ?עיטיירידוא ,ימַאװ ַאז ַאיסטוינָאה,

 .רעדנַאנופ קַיורמוא ךיז טליב טנוה ןייז ןוא לכעטסַאּפ ַא זדנוא וצ סיוא טיירש

 -ערטס; ,(טירט-סיפ ךָאנ ךייא ןעייג רעניווטיל) *םַאדעלס םישַאוװ ָאּפ יניווטיל,

 -- (לענש טפיױלטנַא) *יערָאקסָאּפ עיטיירידוא ,(ןסיש ןלעוװ ייז) "טודוב טַאיל

 ןופ טייז רעד וצ ּפעק ערעזדנוא סיוא ןעיירד רימ ,לָאמַא ךָאנ סיוא רֶע טיירש

 ןיא ןעייג טנעה יד ןיא ןסקיב עטקערטשעגסיוא טימ רעניווטיל יירד .רענטרעג יד

 טירט 100 ךָאנ .ךרעב רעטעמ 400 ןופ קחרמ ַא ףיוא זדנוא רעטניה טירט עלענש

 .ןפיול ןעמענ רימ .טערב-ליצ ערעכיז ַא ייז רַאפ ןענעז רימ ןוא זדנוא וצ רעטנענ

 .רעייפ א ןענעפע ,טייצ רעד רַאפ טקעדטנַא ייז ןבָאה רימ זַא קידנעעזרעד ,ייז

 ףיוא ךיז ןלעטש ,דרע רעד וצ ךיז ןפרַאװ רימ .ךָאנ זדנוא טגָאי ןליוק ןופ לגָאה ַא

 ןקיּפמוז ףיוא סיוא רעדיוו ךיז ןעִיצ ןוא טירט קילדנעצ עכעלטע ּפָא ןפיול ,קירוצ

 ערעזדנוא רעביא ,זדנוא רַאפ ,זדנוא רעטניה ,ןטייז עלַא ןופ ןפייפ ןליוק .ןדָאב

 ךיז טּפַאלק -- ןרעיוא ערעזדנוא ייברַאפ שטסיוװס ַא טימ ךרוד ןעילפ -- ּפעק

 ענעסירעגסיוא טימ זדנוא ןצירּפשַאב ןוא סיפ ערעזדנוא ןבעל ןדָאב ןיא ּפָא

 רעטניה עלייו עלַא קילב ַא ךיא ּפַאכ ףיולעג ןיא .עטָאלב עקימיילש ךעלקיטש

 -רעד וצ ךיז ןעגנולעג טשינ זיא ייז) .זדנוא ןופ ןענעז ייז טייוו יו ןעז וצ ךיז

 ,(זדנוא וצ ןרעטנענ

 ןייטש ןביילב ייז ."עצרַאװש; עכעלטע ןעמוקעג ןענעז רעניווטיל יד ףליהוצ

 טייז רעזדנוא ןיא ןסָאש עירעס ַא ןביג ,ןליצ וצ רעכעלפערט ידכ ,קילב-ןגיוא ןַא

 -רַאטש טרעוו רעייפ סָאד .רעביא רדסכ ךיז טרזח ױזַא .טירט יד ןרעלענשרַאפ ןוא

 רעטנוא ןלַאפעגנײרַא ןענעז רימ .זדנוא רַאפ ןסָאש לייט ַא ןלַאפ לָאמַאטימ .רעק

 זדנוא רַאפ געװ םעד ןדיײנשּפָא ןליוו ייז זַא ,רָאלק זיא'ס .רעייפ-ץיירק ַא

 ,ךייט םוצ

 -עצ ץיה ַא ,ןפיילש יד ןיא טרעמַאה'ס ,ץרַאה ןיימ ןופ ןּפַאלק סָאד רעה'כ

 -רַאש ַא .רעצריק טרעוו םעטָא רעד ,ליומ ןיא טנקירט'ס ,ףוג ןיימ ןיא ךיז טסיג

 ןטלָאװ קינייועניא םערעדעג יד יװ ,ךיוב טז רעטכער רעד ןיא קיטייו רעפ

 עטצעל יד טימ ףיול'כ .ןעגנוגעווַאב עניימ טרעװשַאב ,טרָא ןופ ןסירעגּפָא ךיז

 רעמ ךיז קוק'כ ,ףיוא ךיז בייה'כ ,דרע רעד וצ וצ לַאפ'כ ,ןגַאז-גיז ןיא --- תוחוכ

 ,טשינ םענייק עז'כ ,םירבח עניימ טשינ עז'כ ,רעניווטיל יד טשינ עז'כ ,םורַא טשינ

 .טיױט רעד ךימ טגָאייס .טפַארק עדליוו ענעדנובעגרעדנַאנופ ַא יװ ףיול ךיא

 -רעמָאליק ךיז טיצ סָאװ ,עקנָאל רעסיורג רעד ןופ דלעפ ןעיירפ ןיא גנוטער ַא ךוז'כ

 .שיט ַא יװ ךַאלפ זיא ןוא גנַאל רעט

 ןיא םיווש ,ןרעסַאװ ענייז ןיא ּפָארַא גערב ןופ ךיז לקייק'כ .ךייט רעד זיא טָא

 סעזָאל טימ טקעדַאב זיא רעכלעוו ,גערב טייז רעטייוצ רעד וצ טיירב רעד

 .ץוש ַא ןעניפעג ייז ןיא ידכ ,(רעמייב-עברעוו ןופ סעטסוק רעכעה)

 רימ רעטניה עז'כ ןוא ,ךייט ןופ לוק ַא סױרַא טיירש --- "*ךיז קנירט'כ, --

 רעטייוו סָאװ .ךייט ןופ בייהנָא רעד זיא'ס .ןעקיורפע ןופ ּפָאק םעד רעסַאװ ןרעביא
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 ןענעז ךיז ףיוא ןגָארט רימ סָאװ לוויטש ןוא םישובלמ יד .רעפיט ץלַא רע זיא

 ,טנורג םוצ אשמ רעייז טימ ןּפעלש ןוא רעסַאװ טימ ןגיוצעגנָא

 רעקירָאי 12 רעד רעדנַאנופ ךעלרעמָאי ךיז טנייוו -- ?ךיז קנירט ךיא, --

 טעב -- "ךימ טעװעטַאר, .סױרַא רעסַאו ןופ םיוק ךיז טעז ּפָאק סנעמעוו ,לגנִיי

 .ךיז רע

 םוצ קירוצ סױרַא ןשינעפיט יד ןופ םיא סיוטש ,ןעקיורפע וצ וצ םיווש ךיא

 זדנוא םורַא ןקיּפ סָאװ ןליוק יד ןופ ץוש ַא ןעניפעג רימ ןכלעוו רעטנוא ,גערב

 רימ ןכלעוו ,(2) דָארב םוצ גערב םעד סיואגנעל ריפ עלַא ףיוא ןכירק רימ ןוא

 ,טייוו טשינ טקרעמַאב ןבָאה

 ודנוא ןבָאה רעניווטיל יד ןעו טרעהעגפיוא עלייוו ַא ףיוא טָאה יירעסיש יד

 קירוצ לגָאה רעייפ טרירטנעצנָאק ַא ןביוהעגנָא טָאה'ס ןוא גיוא ןופ ןריולרַאפ

 ןעמונעג ןוא ןכָארקעגסױרַא גערב ןרעטנוא ןופ ןענעז רימ ןעוו זדנוא רעביא

 סנּפָארט עטכידעג יװ .ייז רַאפ ליצ ַא רעדיוװ ןענעז רימ .דָארב םעד ןייגרעביא

 .ְרעסַאװ סָאד ןעלזעלב ןוא ךייט ןיא ןליוק ןלַאפ ןגער

 ןעגנוטכיר ךָאנ ןוֿפ זדנוא ףיוא ןעמ טסיש רעניווטיל יד ץוח ַא זַא קפס ןָא

 -כרוד רעסַאװ ןיא זדלַאה ןזיב ןענעז רימ ןעוו רעייפ סָאד ןעוועג זיא קרַאטש ױזַא

 טייז ןטייוצ ןפיוא ןעגנורּפשעגפױורַא -- ךייט ןיא טרָא עכַאלפ סָאד ןעגנַאגעג

 ןרָאװעג םלענ ןוא סעזָאל ןופ סעטסוק עטכידעג יד ןיא ןפָאלעגניײרַא -- גערב ןופ

 .ןגיוא ערעייז ןופ

 לוצינ רימ ןענעז התע-תעל .ןטייז עלַא ןופ טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש יד

 .ןרָאװעג

 ךיז ןטיש סָאװ ןליוק לגָאה ַא ןופ זַא ןזיווַאב טָאה הליבט-רעייפ עטשרע יד

 ודנוא טָאה ןויסנ רעד .ןפערט טשינ ךיוא ענייא ןייק ליצ ןיא ןעק ,ריד רעביא

 .טקיטומעג

 ףרַאדַאב אבהל ףיוא זַא טנרעלעג ךיוא רימ ןבָאה זדנוא ךָאנ געיעג םענופ

 ןייז טעוװ קידנעטש טשינ .סעציײלּפ יד רעטניה *ןעז, ןוא רעקיטכיזרָאפ ןייז ןעמ

 קנַאד ַא סָאװ ,לכעטסַאּפ ןקידתומימת ןשיסורסייוו םעניילק םעד טימ יו לַאפוצ ַאזַא

 ."ףמַאק, ןופ סױרַא עקידעבעל רימ ןענעז ןעגנונערָאװ ענייז

 יי

 .סיפ יד ןבייר ,רעסַאװ טימ לופ לוויטש יד ,סַאנ ןענעז זדנוא ףיוא ןכצז יד

 סָאװ ,סעזָאל יד סיואגנעל רעפיט ץלַא ןעייג ןוא ּפָא טשינ ךיז ןלעטש רימ

 טייקכעלגעמ ַא ודנוא טיג סָאד ןוא ךרעב רעטעמ 10  ַא זיא ייז ןופ טיירב יד

 ערייב ףיא טײרּפשעגסױא טגיל עכלעוו ,עקנָאל עקידתובחר יד ןריוורעסבָא וצ
 .ךייט ןטייז

 ןרעטייוורעד רעלענש סָאװ ןעוועג זיא רערעזדנוא גנַאלרַאפ רעקיצנייא רעד

 ןופ עלעטעטש רעזדנוא וצ טנעָאנ ױזַא זיא סָאװ ,טרָא ןכעלרעפעג םעד ןופ ךיז

 ןיפ ,ךייט ןופ טיירב יד ןיגרעביא סופוצ ןעק'מ וװ טרָא רעכַאלפ ַא ,דָארב (3)

 .ערַאשטש רעד ןיפ רעטרע ךס ַא ןיא ָאד ןענעז ןדָארב עכלעזַא .ןטייווצ םוצ גערב ןייא

 טױל סרעדנוזַאב ןוא סעגערב יד ןופ טייקירעדינ רעד בילוצ טכײל ײז טנעקרעד'מ

 .טירט עשימהב ןוא (רעדער) רענעגעוו ןופ סנכייצ
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 .ןביילב טשינ ָאד ןרָאט רימ .ןפָאלטנַא ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא ןענעז רימ רעכלעוו

 רַאפ געוו םעד ןפיולרַאפ ןענעק ןשטייד ןוא רעניווטיל יד .רעטייוו ןייג ןזומ רימ

 ףיוא ןרעיול ןוא שטיוועקטעד ףרָאד םוצ זיב יטנַאלּפ ןיא ןוא עניזָאק ךרוד זדנוא

 יד ןשיװצ ךיז ןּפַאכוצנײרַא ידכ ,טקַארט םעד ןדיינשכרוד ןלעװ רימ ןעוו זדנוא

 ףיוא ןענעק ייז .טקַארט טייז רעטייוצ רעד ןופ דלַאו בייהנָא רעמייב עטשרע

 עקטסַאּפ ַא ןפַאש םעד טימ ןוא סעזָאל יד ןופ טינשּפָא ןסיוועג ַא ןעלגנירמורַא

 סַאּפ ןלעקנוט םוצ געוװ רעד .ןריולרַאפ רימ ןענעז ,ןעשעג סָאד לָאז .זדנוא רַאפ

 .ןרַאפעג טימ טעבעגסיוא זיא ,גנוטער ַא ןעניפעג ןליוו רימ ּווװ ,(דלַאוװ)

 זיב ןעגנַאגרעד ןיוש ןענעז רימ .זדנוא רעטניה ןביילב יטנַאלּפ ןוא עניזָאק

 געוו רעזדנוא .שטיוועקטעד ףרָאד ןופ (חרזמ-ןופצ) קע ןטייווצ םעד רעביאנגעק

 טייוו ױזַא ןענעז רימ זַא ןלַאפנייא טשינ טעוװ יייז, .ברעמ-ןופצ זיא דלַאװ םוצ

 ןקעד ךייט םעד סיואגנעל *סעזָאל; יד .גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןפָאלרַאפ

 ,?ןטערטּפָא , רעזדנוא

 -עכיז ךיז ןליפ רימ .סקיטכעדרַאפ םוש ןייק טשינ ןקרעמַאב רימ .ליטש זיא'ס

 ןעקסוילּפ סָאד ,רעמייב-עברעוו עגנוי יד ףיוא רעטעלב ןופ ךרָאש ַא ;ךָאד ןוא .רער

 עלעגייפ ַא ,טירט ערעזדנוא ןופ שיורעג עליטש סָאד ,ךייט ןיא ןרעסַאו יד ןופ

 ןיירַא זדנוא טפרַאװ ץלַא סָאד --- גייוצ ַא ףיוא גייווצ ַא ןופ רעביא טגנירּפש

 זיא ץלַא .ךָאנ זדנוא טגָאמ זַא ,םורַא זדנוא טכוז'מ זַא ךיז טכַאד'ס .קערש ןיא

 -יטפיג טימ טליפעגנָא זיא םורַא רוטַאנ עצנַאג יד ,טפול יד .ךעלטנייפ זדנוא וצ

 ,זדנוא (ןטלַאהַאב) ןציש סעזָאל יד ,טעװעטַארעג זדנוא טָאה ךייט רעד .האנש רעק

 ,ןטַאררַאפ זדנוא עגר עלַא ךיוא רעבָא ןענעק ייז

 לא יא
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 עקידנעמוק יד ןלעוװ סָאװ .,טייוו זיא טכַאנ וצ ,ןגרָאמירפ טשרע ךָאנ זיא'ס

 ?ןדַיי יירד ,זדנוא רַאפ ןעגנערב גָאט ןופ ןעהעש

 .רעסייה ַא ןייז וצ טנייש גָאט רעד .קרַאטש טמערַאװ ןוז יד ,ליטש זיא'ס

 ףיוא רימ ןעגנעהעצ םישובלמ עסַאנ יד .טעקַאנ:-רעטומ סיוא ךיז ןעוט רימ

 ךיז רימ ןעִיצ ןײלַא ןוא ,ןענעקירטסיוא םוצ ,סעזָאל ןופ ךעלעגייווצ עטשרעטנוא

 .זָארג ןפיוא סיוא

 -נוא רעטנוא זיא ,דלַאװ םוצ טריפ סָאװ ,שטיוועקטעד ייב געוו טינשּפָא רעד

 .םורַא חטש ןצנַאג םעד ךעלטייד ןעעז רימ .עיצַאורעסבא רעקידרדסכ רעזד

 זדנוא ןופ טייוו טשינ .רעייגכרוד ןדעי ןופ ּפָארַא טשינ רימ ןעמענ ןגיוא ערעזדנוא

 .עקנָאל ןופ זָארג ןדיינש טימ טקיטפעשַאב םירעיוּפ 5 ןענעז

 םענעלָאטש םעד ןעעז ןוא זָארג םענעטינשעגּפָא ןופ שיורעג סָאד ןרעה רימ

 גנוגעוַאב רעדעי ךָאנ ,רעביא ןזָאל עכלעוו ,סעסָאק עפרַאש ןופ ץנַאלג

 .זָארג םענירג סנפיוה ןופ ..סנבעל עטקַאהעגּפָא ,טנעה עשירעיוּפ יד ןופ

 .סעטרעיוּפ ןטעברַא ,ןטייב ןשיווצ ,רענטרעג ןיא ,ףרָאד ןופ רעזייה יד רעטניה

 ןלעוװ סע רָאנ יװ :ןסילשַאב רימ .ָאד טייהנזעוונָא רעזדנוא ןופ טשינ טסייוו רענייק

 .רעטייוו ןעייג ןוא טרָא םעד רימ ןזָאלרַאפ םישובלמ ערעזדנוא ןענעקירטסיוא ךיז



 343 ןעטיב סקנפ

 ,טיײזברעמ ןופ ,זדנוא ןופ טייו גנילצולּפ ךיז ןגָארטעצ ןסָאש סעירעס

 ,רעוועג-ןישַאמ ןופ ןסָאש סעוװלַאס עגנַאל עכעלטע ךָאנ טפול רעד ןיא ּפָא ןכליה'ס

 ייב בורג רעד ןיא ערעזדנוא ןעמ טסישעצ סָאד/ .ןרָאװעג ליטש קירוצ זיא'ס ןוא

 טשינ ןדער ןוא טרענייטשרַאפ יו ןביילב רימ .עקיורפע טקרעמַאב --- ?עילָאּפַאז

 ןזייוו סרעזייוו יד .ענעשעק ןופ לרעגייז ןייז סיױרַא טמענ ןמלז .טרָאװ ןייק סױרַא

 ,גָאטימ רַאפ ףלע ךָאנ טונימ 5
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 .ןןוז רעקידנענערב רעד ףיוא ךיז ןענעקירט םישובלמ ערעזדנוא

 רעטניה טגיל סָאװ ,עלעטעטש ןופ טייז רעד וצ סױרַא ךיא קוק סעזָאל יד ןופ

 קע ןייא ןיא ןינב-שרדמה-תיב ןסיורג ןופ ךַאד רעד .סנירג ןיא טקנוטעגנייא זדנוא

 ןלייט עדייב -- קע ןטייווצ ןיא גרַאב ןפיוא םערוט-ןקָאלג ןופ ץיּפש רעד :לטעטש

 םירמוש יװ .ךעלזייה ןפיוה םענעפרָאװעגנָא ןופ טייקכיוה רעייז טימ סיוא ךיז יז

 ..ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק רעניווװנייא ערעייז לָאז'ס ןעוועג ייז ןטלָאוװ

 עניימ רַאפ ןוא םיא ןופ רימ ןענעז טייוו רעטעמָאליק 4 .עלעטעטש סָאד עז'כ

 ןקינוז ןיא ,הטיחש רעטשרע רעד ןופ גָאט ןיא רעדליב-םונהיג ףיוא ןעייטש ןגיוא

 ןטנַאיצילָאּפ עשינִיַארקוא ןוא עשיסורסייו ןעוו ,25 ילוי ןופ ןגרָאמירפ-תבש

 רעכלעוו ,ָאטעג ןיא ןיײרַא ךיז ןסייר ,טייל-.ס ,ס עשטייד ןופ גנוריפנָא רעד רעטניא

 ,ךיוה רעטעמ יירד טָארט-לכעטש םיוצ ַא טימ ןטכָאלפעגמורַא ןטייז 4 עלַא ןופ זיא

 עטלעטשעגנָא טימ ,עטנפָאװַאב ןופ הרימש רעטכידעג ַא טימ טלעטשעגמורַא ןוא

 יד ךרוד ךיז ןסיירוצכרוד ןגַאװ טעוװ סָאװ דיי ןדעי ןסישרעד וצ טיירג ןסקיב

 ,-- -- -- גייטש-ןטיוט ןופ ןפיולסױרַא ןוא ןטָארד

 רעביאנגעק ,סַאג טייז רעטייווצ רעד ןיא ,רעזייה עשידִיי (ענעזעוועג) ןופ ןוא

 טפרַאוו'מ יו ןעעז ןוא רעטצנעפ עטכַאמעגפיוא ךרוד סױרַא םַייוג ןקוק ,ָאטעג םעד

 רעביא סנקעטש טימ טגָאלש'מ יוװ ,סָאטױא-טסַאל ןיא ןיײרַא ןדִַיי עטקיטולבעצ

 ןיא טלעטשעגסיוא) סעמַאמ עשידִיי יו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידִיי ןופ ּפעק

 "ןייז טוג טעװ דלַאב/, זַא רעדניק עקידנענייוו ןייא ןליטש סָאטיױוא יד ייב (הרוש ַא

 ."ןתיממ טשינ רעמ ןיוש טעוװ רענייק, ןוא

 -לּפָאט ַא רעטניה ,ךַאד-לַאטש ןופ *טישטש/, ןיא שינעטלעהַאב רעזדנוא ןופ

 םעד רעזייל) יקסווָאקניש לחר הנכש רעזדנוא יו ךיא רעה ,רעטערב ןופ טנַאוװ

 עריא ןָא בוטש ריא ןופ ןבירטעגסױרַא טָאה'מ עכלעוו ,(רעטכָאט סרענירעטסַאּפ

 יג ךיא ,טשינ ךימ טגָאלש, :ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו יד ייב ךיז טעב ,רעדניק

 יז ןוא ,"ךעלרעדניק עניימ ןביילקפיונוצ רָאנ לעוו'כ ,עלייוו ַא וצ טרַאװ ,ךייא טימ

 סע ּוװ ךָאל ןופ ןכירקסיורַא לָאז סע ,סריא דניק סעדעי ןעמָאנ םייב סיוא טפור

 ןייק טשינ טָאה ,עמַאמ רעייא ךייא טפור'ס ,ךעלרעדניק טמוק, .טקעטשרַאפ זיא

 רימ ןרָאפ געוו ןטייו ַא ןיא ,וט טשינ סטכעלש ןייק ךייא טעװ רענייק ,ארומ

 ןעיירש -- "םירזממ ענייד ףיונוצ םענ ,רעלענש .,הנוז ַאיַאקסוװָאדישז ,, *...עלַא

 .שי טשינ ןייו ,ךיוא עלהרש ,ָאד זיא עלהשמ :טלייצ לחר ןוא .*עצרַאװש; יד

 .ןעייג רימ ,טשינ טגָאלש .,יוא, ..ןייז טוג דלַאב ןעמעלַא זדנוא טעוו'ס ,לקילאר

 *..ןעייג רימ
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 ,יאזעליוו דוד, .םיחצור ןעוועדליוו ,ןרעמיצ ערעזדנוא ןיא ,בוטש ןיא ןטנוא

 -רעוו יד ןיא ןעקרעד ךיא .טנַאיצילָאּפ ַא טיירש -- *שעשזדעיָאּפ יניטסעלַאּפ ָאד

 ,עשטערַאז ףרָאד ןופ רעױּפ ַא ,שטיוועקרוי .ּפ ןופ עמיטש עקידלמַאטש יד רעט

 רעכלעוו ,(יקסנַאשזָאר לארשי ייב ןרָאי עגנַאל טעברַאעג) רעטסוש ַא ךַאפ ןופ

 ןופ גָאט ןיא ןעטיב ןיא ןדִיי יד יבגל תוירזכא ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 "ןעדוי טימ טקניטש ריה, .םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןכירק ייז .הטיחש רעטשרע רעד

 םייב ךיז ןרַאש ייז .םיטש עשטייד יד ךיז טרעזייבעצ -- "ןכוז טוג ,עקערד

 ןופ הציחמ עטיירב ַא .םעטָא םעד ןייא ןטלַאה רימ ,ריא ןיא ןּפַאלק -- לטנעוו

 לטנעוו ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא .ייז ןופ ּפָא זדנוא טלייט ךיד רעטטמיטנעצ 3

 ןטקיטולבעצ ַא ןעמ טגָאלש סנקעטש טימ ,טיוט רעכעלדנעש ַא .טיוט רעד זיא

 רעטצנעפ עטכַאמעגפיוא ךרוד סױרַא ןקוק םַייוג ןוא ,ןײרַא ןעמ טפרַאװ ָאטיוא ןיא

 ..ּפֶא ןרָאפ ןדִי טימ לופ עטקַאּפעגנָא סנטסַאק יװ ןעעז ןוא

 ודנוא וצ ךיז טגָארטרעד ,ןטרָאג רעזדנוא ןופ ,לַאטש רעד רעטניה ,ןטנוא ןופ

 זָאלפליה ַא ןופ ןייוועג קידנסײרצרַאה ַא -- יורפ ַא ןופ ןרעמָאי טלפייווצרַאפ ַא

 עקשָאמרַאה ַא .ןילַא ךיז קידנגָאלקַאב ,ןבעל ןטימ ךיז טנגעזעג סָאװ שינעפעשַאב

 ןסָאש ןלַאפ'ס "!יָאטס :!יָאטס; ןעיירשעגסיוא .ןשרַאמ עכעליירפ סיוא טליּפש

 טירט יד ןענעז םעדיוב ןופ .ּפָא ןרָאפ סָאטױא .רעביא ךיז טסייר ןייוועג סָאד

 עריא טימ ןעלחר .יורפ יד רעמ טשינ טנייוו'ס .טייקליטש עטיוט ַא .ןדנּווװושרַאפ

 ,טשינ ךיוא ןעמ טרעה ךעלרעדניק

 ?ָאטעג ןיא ןבעל ןייק ָאטשינ ןיוש זיא

 ,ןּפיל יד טימ ןגעוװַאב וצ ארומ ןבָאה רימ .עטייווצ יד ףיוא ענייא ןקוק רימ

 ?לטנעוו טייז רעטייוצ רעד רעביא סקיב ַא טימ רמוש ַא טשינ טרעיול

 ?ןרעיוד גנַאל טייקליטש יד טעוװ .טייקיבייא ןַא ןיא סיוא ךיז ןעִיצ ןטונימ

 יד ןיא ּפָא ןּפַאלק טירט ערעװש .למוט ַא .סָאטױא ןופ שיורעג ַא רעדיוו

 גנולײטּפָא עשירפ ַא .סרעטכעלעג ,הּפ"לובנ .ןרעמיצ ערעזדנוא ןופ סעגָאלדָאּפ

 רעדנַאנופ ןרעדיילש ןוא ןעלקניוו עלַא ןיא ןרעטשינ ייז .םעדיוב ןפיוא ףיױרַא זיא

 -סַאמרַאפוצ ייז טימ ידכ ,םעדיוב ןפיוא טגיילעצ ןבָאה רימ עכלעוו ,קיטש-לבעמ

 .שינעטלעהַאב רעזדנוא םורַא ללח ןקידײל םעד ןריק

 .ןטלָאוװ ייז יוװ ,ןָא ךיז ןרַאּפש ,לטנעוו םייב ןייטש ןביילב ייז יו ןרעה רימ

 | .ךרָאש ַא ןּפַאכוצפיױא רעטערב יד וצ ןרעיוא ערעייז טגיילעגוצ

 ןייא טלַאה ,טרעווילגרַאפ יו ,טולב סָאד .ןּפַאלק וצ ףיוא טרעה ץרַאה סָאד

 | | .ןרעדָא יד ןיא ףיולעג סָאד

 ?ןרעיוד גנַאל ךָאנ סע טעװ

 .עקשָאמרַאה יד רעדיוו טליּפש לַאטש רעד רעטניה ,ןטרָאג רעזדנוא ןיא ,ןטנוא

 לטניב ַא .דניק ַא טנייו -- ?ארומ בָאה'כ ,וטסיב ּוװ ,עלעמַאמ ,עלעמַאמ ,

 .ןייועג סָאד ןייא ןליטש סקיב-טַאמָאטיױא ןַא ןופ ןליוק

 ...גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ּפָא ןרָאפ עכלעוו ,סָאטױא ןופ שיורעג ַא

56 
8 



 345 ןעטיב םסק נפ

 ןיב ךיא ןכלעוו ןופ עלעטעטש ןיימ וצ ךיא קוק סעזָאל ןופ ןגייווצ יד ךרוד

 ענירג יד ןשיווצ םינּפ ןיימ טלַאהַאברַאפ ךיא .קירוצ העש עכעלטע טימ ןפָאלטנַא

 עניימ םענ'כ .עלעטעטש ןיימ עז'כ .קוק ַא ךָאנ קוק ַא עכנג ןוא רעטעלב-עברעוו

 ריא ןיא .ןזָאלעגרעביא ןטרָאד ךיא בָאה עמַאמ ןיימ .ּפָארַא טשינ םיא ןופ ןגיוא

 עשימַאמ 62 עריא ןבירטעגוצ ןבָאה רעניווטיל ןיהּוװ ,עילָאּפַאז ייב געוו ןטצעל

 ריא ןיא ,עניימ עמַאמ עטוג יד ,יז טָאה -- ןגָאלשעג סנקעטש טימ יז ןוא ןרָאי

 ..רעדָא ,טשטנעבעג ךימ ןוא ןפױלטנַא ןיימ טקיליװַאב טייקטנלע רעמַאזיורג

 28 א
{; 

 טקרעמַאב טשינ .ןָא ךיז ןעוט רימ .ןקורט ןיוש ןענעז ערעזדנוא םישובלמ יד

 יד .יירפ זיא געו רעד .סקיטכעדרַאפ סעּפע טייצ רעצנַאג רעד רַאפ רימ ןבָאה

 געוו רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה רימ .עקנָאל ןופ זָארג ץלַא ךָאנ ןדיינש םירעיוּפ 5

 ןכירקסורַא ןלעװ רימ ןעוו ןטלַאהרַאפ זדנוא ייז ןלעוו ,ייז ייברַאפ ןייגוצכרוד יו

 טשינ .רעמייב יד ךעלטייד טעז'מ .טנעָאנ זיא דלַאװ רעד ?ייז רַאפ ןזייװַאב ךיז ןוא

 םעד ןדיינשכרוד ,עקנָאל קע םוצ זיב ןייגכרוד רָאנ ףרַאדַאב'מ .געוו רעד זיא טייוו

 רעד זיא ,טירט טרעדנוה עכעלטע יו רעמ טשינ ,טייז ןטייווצ ןפיוא ןוא טקַארט

 ךייט םעד ךָאנ לקניווץוש רעטייוצ רעד זדנוא רַאפ ןייז ףרַאד סָאװ דלַאװ

 .ערַאשטש

 טשינ סעזָאל יד ןופ ןיײגוצסױרַא :רימ ןסילשַאב טייקיטכיזרָאפ רעמ בילוצ

 ידכ ,טייז רעדנַא ןַא ןופ רערעדעי ןוא זייווקיצנייא רָאנ ,ןעמַאזצ יירד עלַא

 יד ןופ ענייא טייו חטש ןסיוועג ַא ףיוא ןעניפעג ךיז רימ ןלָאז עקנָאל רעד ףיוא

 ןופ םענייא ןטלַאהרַאפ וצ ווּורּפ ַא ןכַאמ ןלעו םִיוג יד ןעוו לַאפ ןיא .ערעדנַא

 ןלָאז רימ ּוװ ,טקנוּפ-עיצַאטנעירָא ןַא יו ,ןפיולטנַא ייווצ ערעדנַא יד ןלעװ ,זדנוא

 סָאװ ,דלַאװ דנַאר םייב רעמייב עּפורג ַא טקרעמעגנָא רימ ןבָאה ,ןעמוקפיונוצ ךיז

 ,ףיש ַא ןופ "זָאנ; ַא יו ןעזסיוא סָאד טַאהעג טָאה

 ןענעז ןעלטיה ןָא) עטרעביושעצ רָאה יד .ןעקיורפע ןוא ןענמלז ףיוא קוק ךיא

 -- ןכַאז יד ,ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה ייז ןיא סעּפע יו -- ןגיוא יד ,(ןעוועג רימ

 ךיא בָאה ױזַא .טלַאטשעג ןכעלשטנעמ רעייז ןריױלרַאפ ןבָאה ייז .טשטיינקעצ

 .ןעזעגסיוא ךיוא

 ,..דלַאװ םוצ -- געוװ ןקידרעטייוו רעזדנוא ןיא סעזָאל יד ןופ סױרַא ןעייג רימ

 -- טקנוּפ-עיצַאטנעירָא ןטנכייצעגנָא םוצ םולשב ףיונוצ ךיז ןעמוק רימ

 ןטכַארטַאב רימ .ּפָא םעטָא םעד ןעִיצ ןוא רעמייב עטשרפ יד ןשיװצ ןיירַא ןפיול

 .געוו ןקידרעטייוו רעזדנוא

 םוצ ּפָארַא ךיא קוק ,םיוב א רעטניה טקעטשרַאפ ,טייקכױה-דלַאװ ןופ

 .טייקנירג ןוא טכיל-ןוז ןופ םי ןיא קעלפ רעיורג ַא יו ךיז טעז סָאװ ,עלעטעטש

 | ..הטיחש ַא זיא עלעטעטש ןיא

 עלעטעטש סָאד ,עלעטעטש ןייש ,ןיילק ןיימ ןעז זיא סע ןעוו ךָאנ ךיא לעװ
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 ,עקיטייז יד ,סַאג רעקירב עגנַאל יד ,תומולח-טנגוי עניימ ןופ ,םייה ןיימ ןופ

 עקירעדינ ,ענעלַאפעגנייא-בלַאה יד טימ *לכייט ןרעטניה, סָאד ,ךעלסעג עלָאמש

 -תיב ןטלַא ,ןסיורג םעד ,"ןעײלַא עשטערַאז, יד ,"*דָאס-ןטסוּפ, םעד ,ךעלזייה
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 ..עלעטעטש ןיא זיא הטיחש ַא

 .ךעלסעג ןוא ןסַאג יד ןיא רעניווװנייאא עשידִיי יד טעליוק ןעמ

 רעטסעווש ערעזדנוא טעליוק'מ ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא טעליוק ןעמ

 עשידִיי ןופ ךעלּפעק יד ןעמ טקַאהעצ קורב ןופ רענייטש יד ןָא .רעדירב ןוא

 ןסיירעצ ייז ,ןגיו יד ןיא ךעלהפוע ןופ ךעלעגייא יד סיוא ןכעטש ייז .רעדניק

 -רעד ןגיל רענטרעג ןוא ןפייה ףיוא ,(הטיחש עט1) ןלייט ייווצ ןיא ךעלרעדניק

 ,םייה ןיימ זיא בורח ,עלעטעטש ןיימ זיא בורח .טולב רעייז ןקעל טניה .ענעסָאש

 ..יןעמייה עלַא ןענעז בורח

 ..?יירד זדנוא ץוחַא ןבילבעג ןבעל רעוו ךָאנ זיא ---

= 

 רימ זיב ןכַאמ רימ ןפרַאד ןגעװ-דלַאװ עטנַאקַאבמוא ןיא זיירקמוא ןגנַאל ַא

 -דלַאװ םענעפורעג ױזַא ןוא רענַאזיטרַאּפ ןופ רעגַאל-טּפיוה םוצ ןעמוקנָא ןלעוװ :

 -נוה עכעלטע טלקמ-םוקמ  ַא ןענופעג ןיוש ןבָאה סע ּווװ ,*ערָאנ-ישטלָאװ, לייט

 יד ףיוא טיינעגנָא טשינ ןעייג ,יירפ ןטרָאד ךיז ןגעוװַאב עכלעוו ,ןדִיי טרעד

 ..סיוא טשינ ייז טעליוק'מ ןוא ייז ןיא טשינ טסיש'מ ,סעטַאל עלעג םישובלמ

 זַא ,טנרעלעגסיוא ךיג ףיוא זדנוא ןבָאה ןגרָאמירפ םעד ןופ ןשינעעשעג יד

 ,גנילצולּפ ןעמוק טיוט םוצ ןבעל ןופ גנַאגרעביא רעד ןעק ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 רַאפעג ַא ןעגנירּפשסױרַא טונימ עדַאיל ַא ןעק רעמייב יד ןשיוװצ ןופ ךיוא

 ,זדנוא רַאפ

 ןוא םַאזגנַאל ןעייג רימ ..ךרָאש ןדעי וצ טײקמַאזקרעמפיוא ,טײקמַאזכַאװ

 ךיז רימ ןקוק ןטייז עלַא ןיא .לענש ךיז ןגעוװַאב ןגיוא ערעזדנוא .קיטכיזרָאּפ

 ,םורַא

 .ךיז ןּפעלש סיפ יד סָאװ םיוק ,סיורָאפ ןעייג רימ .דלַאװ ןיא ליטש זיא'ס

 "ּ!יָאטס, יירשעגסיוא ןַא רימ ןרעהרעד גנילצולּפ

 טימ טשינ ןריר ןוא ריא וצ וצ ךיז ןסערּפ ,דרע רעד וצ ךיז ןפרַאו רימ

 ,דילג ןייק

 רעד טייז רעכלעוו ןופ טנעמָאמ ןטשרע ןיא רימ ןבָאה טּפַאכעגפיױא טשינ

 ,טמוק יירשעגסיוא

 .זדנוא ןופ טנעָאנ ךיז טניפעג רעצעמע זַא קפס ןָא

 יד ןשיווצ ןופ רעו טרעיול ...?אנוש .ַא סע זיא ..?טקרעמַאב זדנוא ןעמ טָאה

 .םענייק טשינ טעז'מ ...?םורַא זדנוא ןעמ טלגניר ...?רעמייב

 ,..ןטרַאװ ןוא רימ ןגיל םירגּפ יו ןגיוצעגסיוא .טייקיבייא ןַא יו ןרעיוד ןטונימי

 ,ךיוה טּפַאלק ץרַאה סָאד זיולב

 רעקידהזגור ,רעשירעלעפַאב ַא ּפָא רעדיוװ טכליה'ס ןוא גנַאל טשינ טרעיוד'ס ;
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 סױרַא טגָאלש'ס ןוא טולב רעזדנוא טרעווילגרַאפ טרעוו'ס סָאװ ןופ ,*יָאטס;
 ,סייווש רעטלַאק ַא

 .טיױט ןרעכיז ַא טעמכ *יֵָאטס, רעד טיײידַאב ןדנעטשמוא יד ןיא

 :עעזרעד ןוא טמוק לוק סָאד טענַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרעטשינ רימ

 סייוו ַא טּפעלש ,ענַאילָאּפ רעניילק ַא ףיוא ,דלַאװ ןיא רעפיט ,זדנוא ןופ טייוו טשינ

 רעוו ןסיוו ןליוו רימ .רעױּפ ַא םיא רעטניה ךָאנ טכירק'ס ןוא רעקַא ןַא דרעפ

 .הביבס רעד ןופ םירעױּפ עלַא טעמכ ךעלנעזרעּפ ןענעק רימ .זיא רעױּפ רעד

 טוג רע טעוװ .זיא רע רעוו ןלעטשטסעפ רימ ןלעוװ טייקטנעַאנ רעסיוועג ַא ןופ

 םעד ןזייוונָא טימ סרעדנוזַאב ,ןפלעה סעּפע טימ זדנוא רע ןעק ?זדנוא וצ ןייז

 ?געוו ןקידרעטייוו

 םיוב ןייא ןופ ךיז רימ ןרַאש ,טכַאנייב םיבנג יו ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא

 רעױּפ םעד רימ ןענעקרעד ענַאילָאּפ רעד וצ רעטנענ קידנעמוקוצ .ןטייווצ םוצ

 םיא רַאפ סיוא גנילצולּפ ןסקַאװ רימ ןעוו ןוא .עניזָאק ףרָאד ןופ ,קושטנירג

 -- סעצייל יד טנעה ענייז ןופ סױרַא ןלַאפ סע ,קידארומ ךיז רע טקערשרעד

 ןוא טנעה יד ּפָארַא קירוצ טזָאל -- ּפָאק ןייז טנעה עדייב טימ םורַא טּפַאכ רע

 עזייב יוװ ,ןגיוא עטרַאטשעגסיױא טימ זדנוא ףיוא טקוק רע; ךיז ןעמלצ וצ ןָא טבייה

 .ןענישרעד םיא רַאפ ןטלָאװ תוחור

 ןעװעג רעטרעװ עטשרע ענייז ןענעז ךיז וצ ןעמוקעג זיא ּפיליפ ןעוו ןוא

 ןפ ,עלענוז ,וד ןוא ?ךיוא טסבעל ןמלז ,וד ןוא ?טסבעל דוד ,וד ?טבעל ריא

 .ןעקיורפע וצ ךיז רע טדנעוו -- ?ךיוא טסבעל יקסווָאקדוי לשריי

 :טלייצרעד ןוא ןגיוא ענערָאװעג-טכייפ ענייז סיוא טשיוו ּפיליפ

 ןבירטעגסױרַא טייז-עקנָאל ןופ יירעסיש עקרַאטש ַא טָאה ןעניגַאב םעד ןיא

 קרַאטש ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ זַא ,רימ ןבָאה טניימעג .רעזייה יד ןופ זדנוא

 יד ןטיה סָאװ ,ןכַאװ עשַיײצילָאּפ ןוא עשטייד ןלַאפַאב ,טייצ עטצעל יד קיטעט

 ,לטעטש םוצ ןטקנוּפ-סגנַאגניירַא

 .ןפיוה יד ףיוא ןפָאלעגסױרַא ןענעז ףרָאד ןופ רעניווונייא עלַא

 ,רעקרַאטש טרעוו יירעסיש יד

 רעטניה ,עניזָאק-טלַא קע ןופ ןוא ערַאשטש רעד ןופ קירב ןפיוא ןלורטַאּפ

 .רעװעג -ןענישַאמ ןופ רעייפ ַא ייז ןענעפע ,בוטש סווארעמסיּפ

 ןיא ןטָאשעצ ,ןַאמ 6 ןעייג עניזָאק-טלַא ןוא קירב ןופ חטש ןשיװצ ןוא-

 -כיר ןיא טליצעג יירעסיש יד זיא ןטייז עלַא ןופ .ןסיש ייז ךיוא ןוא ,הרוש ַא

 ןפיוא טניה יד .רענטרעג ערעזדנוא רעטניה ךיז טלגנעלש סָאװ ,ךייט םוצ גנוט

 -פיונוצ רעכעטסַאּפ יד ןפלעה ןוא ,ענערָאװעג-עגושמ יוװ םורַא ןפיול ,ןליב ןַאהיוװ

 ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ .סעדערעשט עטיירּפשעצ יד ןביירטוצ

 :ןעעז ןוא ןָאהיװ ןופ טייקידתובחר רעד ןיא ןיײרַא ןקוק רימ

 זיא רעייפ רעצנַאג רעד .ךייט םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןפיול ןשטנעמ יירד

 םוצ ןעמוק ייז רעטנענ סָאװ .ךָאנ ייז טגָאי ןליוק ןופ לגָאה ַא .ייז ףיוא טליצעג

 | .ײז רעביא רעייפ סָאד טרעוו רעקרַאטש ץלַא ,ךייט

 ,דליב ןעמַאזיורג םעד וצ וצ ךיז רימ ןקוק םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ

 ךס ַא ...רעטייוו ןפיול ןוא ףיוא קירוצ ךיז ןבייה ייז ...ןלַאפעג ייז ןענעז טָא
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 ,ךייט ןופ גערב םוצ ןפָאלעגוצ ןענעז ייז זיב .עבלעז סָאד רעביא ךיז טרזח לָאמ

 ייןעזעג טשינ ייז ןעמ טָאה רעמ

 ןרָאװעג ליטש זיא ןָאהיװ ןפיוא ןוא טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש יד ןעוו ןוא

 ןוא ךייט ןופ גערב םייב טיוט ןגיל יירד יד זַא ,ףרָאד ןיא טלייצרעד ןעמ טָאה

 .ןעמענ ערעייא ןעמ טָאה ןבעגעגנָא

 ...(הטיחש ַא) ַאינזער -- :רימ ןגערפ -- *?ךיז טרעה סָאװ לטעטש ןיא ןוא,

 | | .טגייווש פיליפ .םיטרּפ ןסיוו ןליוו רימ

 -רעגוא ,טיורב ריא ןופ סױרַא טלסיירט ,עברָאט ַא ןגָאװ ןופ ּפָארַא טמענ רע

 -ניק עמערָא ,טסע, .שיילפ לקיטש ַא טימ ןעמַאזצ זדנוא טגנַאלרעד ןוא סעק

 .ךייא רַאפ ךָאנ זיא געוו רערעוװש ַא ,קירעגנוה ךָאד טנעז ריא ,טסע ,ךעלרעד

 -יולג טשינ) סעקינשזָאבזעב יד ןליוו סָאװ .ןטידנַאב יד ןרעיול ןעלקניוו עלַא ןופ

 ןעוו זדנוא ייב ךיז רע טעב -- ךעלענוז עמערָא עניימ ,טסע *?ךייא ןופ (עקיב

 ,טיורב סָאד ןָא טשינ ןריר רימ זַא ,טעז רע

 ןּפכל יד רעסַאװ ןּפָארט ַא ביג .טנקירט זדלַאה ןיא .רימ ןליוו ןעקנירט

 ןסעגרַאפ --- .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא זיא ּפיליפ .זדנוא קנעש רעסַאװ ּפוז ַא ,ןצענַאב

 .ךיז רע טרעפטנערַאפ -- רעסַאו טימ גורק ַא ןעמענטימ

 ךיא בָאה ךיג ףיוא .ףרָאד ןופ ןרָאפוצסױרַא ךיז ךיא בָאה טסיילפעג --

 רעקַא ןוא טײקליטש-דלַאװ ןיא רעהַא ןעמוקעג ,ןגָאװ ןוא דרעפ טנַאּפשעגניײא

 ןלעו ןעגנַאז עקידנרעק:לופ .ןעייזרַאפ ָאד ךיא לע העירז-רעטניוו .ענַאילָאּפ יד

 ..?ןדיינש ייז ןבעלרעד ךיא לעװ .ןייגפיוא

 טדער -- ןגרָאמירפ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןכַאז עכעלקערש --

 ,ךייא ךָאנ .עקיבולג-טשינ יד ,ייז ןכַאמ טלעוו יד בורח -- .ןילַא ךיז וצ ּפיליפ

 ךיוא זדנוא ןלעוו ייז .ןטסירק זדנוא ףיוא ןעמוק לרוג רעבלעז רעד טעװ ,ןדִיי

 טשינ טעװ רענייק ..רעפרעד יד ןיא ןייז טשינ ןלעװ ןשטנעמ ןייק ..,ןטכינרַאפ

 ןסקַאװרַאפ ןלעװ רעדלעפ יד ..ןעייז לָאז סע רעוו ןייז טשינ טעוו'ס ...ןרעקַא

 טשינ בָאה'כ ,ךעלרעדניק ,טסע ...ןייז טעוװ עניטסוּפ ַא ..זָארג ןדליוו טימ ןרעוו

 .רעסַאװ ןייק

 ..רעדנַאנופ ךיז טנייוו ּפיליפ ןוא

 .ןזייוו זדנוא לָאז רע םיא רימ ןטעב געוװ ןקידרעטייו םעד

 לגנַארעג ןרעוװש ַא ןיײלַא ךיז טימ טלָאװ רע יוװ ,ךיז טכַארטרַאפ ּפיליפ

 .טַאהעג

 טנעק ריא .טענַאד ןופ יז זיא טנעָאנ ,ריא טזומ ןײגמורַא עינלעגיצ יד --

 ןענעק סָאװ יד רַאפ שירעריפרַאפ זיא דלַאװ רעד .?ַאקשיװָאל, ַא ןיא ןלַאפנײרַא

 .ןגעוו ענייז טשינ

 וצ דרעפ ןופ סעצייל יד וצ טדניב ,ןטייז עלַא ןיא םורַא ךיז טקוק רע

 .טרָא ןייא ףיוא ןייטש רע טביילב ןיילַא ןוא םיוב ַא

 שחלב הליפת ַא ןיא ךיז טמלצ ,ןעלמיה יד וצ ןגיוא ענייז ףיוא טבייה ּפיליפ

 ןייז ןוא קילגמוא ןַא ןופ ןטיהסיוא םיא ןלָאז ייז ,ןטציירקעג םעד ןוא ארוב םוצ

 ןלָאז רימ ידכ ,רעמייב ןשיווצ ןריפ זדנוא ,דלַאב טָא ,טעוו רע ןעוו ןקילגַאב געוו

 טרַאה ,דלַאװ דנַאר םייב טגיל סָאװ ,עינלעגיצ רעד ןופ ןעמוקסיורַא רעטייוו סָאװ
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 -ילָאּפ ערעסערג ַא טקעטשרַאפ טגיל ןטרָאד ןוא ,ןימערעמ---ןעטיב טקַארט םייב

 יד טיה ןוא (רענַאזיטרַאּפ ףיוא) טכַאנ ןוא גָאט טרעיול עכלעוו ,ךַאו עשַיייצ

 ערעדנַא טימ דלַאװ לייט םעד ןדנוברַאפ סָאװ ,טקַארט ןופ ןטקנוּפ-סגנַאגכרוד

 ,טייז ןטייווצ ןופ םיחטש'-דלַאװ

 רעדנַא ןייק .ןדיינשכרוד םיא ןזומ רימ .ןדיימסיוא טשינ טקַארט םעד ןעק'מ

 ..ָאטשינ זיא געוו

 דלַאװ םוצ געוו רעד

 .ךָאנ םיא רימ ןכירק "גנַאג-ןזדנעג, ןיא ,סיורָאפ טייג ּפיליפ

 ,ּפיליפ ,רֵע טביילב ,ץעגרע ןופ ךיז טגָארטרעד סָאװ ,שיורעג ןטסדנימ םייב

 .ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ ךעלגעווַאבמוא

 ,סיוא זיא ןבעל ןייז ןוא ,ןטידנַאב יד טימ שינעגעגַאב ַא

 ףיוא ןסױטשנָא קילעפוצ ךיז ןלָאז רימ ןעוו רַאפעג ןיא ךיוא זיא ןבעל ןייז

 .ןשטייד יד רַאפ ןרסמרַאפ םיא טעוװ רעכלעוו ,רעױּפ ַא

 גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד וצ טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעפַאב ַא ןיא

 ןוא טכעלשעג ןופ קיגנעהּפָאמוא ,דָיי ןדעי :טרעדָאפעגפיוא עטצעל יד טרעוו

 ןיירַא טמוק רע ןעוו רעדָא ,רעדלעפ ןיא ,ןגעוו ףיוא ןפערט ייז סָאװ ,רעטלע

 יז ןלָאז ,רעסַאװ קנורט ַא ןוא טיורב לקיטש ַא ןטעב וצ ידכ ,בוטש ןיא ייז וצ

 -רַאדנַאשז רעד וצ ןעגנערב ןקידעבעל ַא רעדָא ,טרָא ןפיוא ןענעגרהרעד םיא

 .עירעמ

 עטיירדעצ עלָאמש ענייז עלַא ןופ טסייו רע .דלַאװ םעד טוג ןעק ּפיליפ

 געוו ַא ןָא ןוא למיה םוצ ּפָאק םעד פיליפ טסייררַאפ טייצ וצ טייצ ןופ .ךעלעגעטש

 .רעזייווגעוו ַא יו םיא טניד ןוז יד .ןטייווצ םוצ םיוב ןייא ןופ רע טכיילש

 :זדנוא וצ טגָאז ןוא ןייטש טביילב ּפיליפ

 ,ךייא רעטניה ןבילבעג זיא עינלעגיצ יד ,ייברַאפ לייוורעד זיא רַאפעג יד --

 ,דלַאװ רעד דלַאב ךיז טקידנע טרָא םעד ןיא .ךרעב רעטעמָאליק 2 ןופ ךלהמ ַא

 טקַארט ןפיוא .טקַארט םוצ זיב דלעפ יירפ קיטש  ַא ןייגכרוד ןפרַאד טעװ ריא

 ןטעברַא טקַארט ןטייז עדייב ןופ רעדלעפ יד ףיוא .גנוגעווַאב עקידנעטש  ַא זיא

 עטכעלש ןַארַאפ ןענעז ייז ןשיװצ .עקיביױלג ענװַאלסָאװַארּפ ערעזדנוא ,םירעוּפ

 .עניימ ךעלרעדניק ,קיטכיזרָאפ ,ןשטנעמ

 ןוא .םיוב םוצ ןדנובעגוצ ,ןײלַא טזָאלעג דרעפ סָאד .קירוצ ייג ךיא --

 עיניל ַא ןָא טלַאה .-- ןטפול רעד ןיא גנוגעװַאב ַא טנַאה ןטימ רע טכַאמ --- ריאי

 רעדלעפ יד ןופ חטש רעד טרעוװו ברעמ-ןופצ וצ רעטייוו סָאװ ,ברעמ:ןופצ וצ

 -כרוד ריא טעװ טרָא ןטסלעמש םעד ןוא .רעלעמש ץלַא טקַארט ןטייז עדייב ןופ

 .םורד-ברעמ וצ ןכַאמ ריא טעװ גױנּפָא ןפרַאש ַא ןטרָאד ןופ ןוא ...ןייג

 ,ּפיליפ ןטוג ןטימ ךיז ןענעגעזעג רימ

 .דלעפ קיטש ןעיירפ ַא ףיוא סױרַא ןעייג רימ .טקידנעעג זיא דלַאװ רעד

 -- דלַאװ רעדיוו זיא טייז רעטייווצ ןייז ףיוא .טקַארט רעד ךיז טעז ןטייוו ןופ

 .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ הכולמ יד ןָא ךיז טבייה ןטרָאד
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 סָאװ ,ןרַאפעג עלַא יד רעסיוא רימ ןענעז ןײרַא ןיהַא ךיז ןּפַאכ רימ ןעוו

 ןֶא ןעניגַאב םעד ןופ ךָאנ זדנוא ןגָאי

 .ןּפיליפ ןופ ןעגנוזייוונָא יד טיול גנערטש ךיז ןטלַאה רימ

 רעביא ןופ דלַאװ ןטייז עדייב ּוװ ,טרָא ןטסלעמש םוצ סױרַא ןעמוק רימ

 ,ףיונוצ טעמכ ךיז ןסיג טקַארט םעד

 זיא ,גרַאב ןרעטנוא ,ןגעקטנַא ,"גרַאב רענימָארעמ , ףיוא ךיז ןעעזרעד רימ

 .רעדלעװו ,רעדלעפ רעביא ןפָאלעגמורַא ליפ ױזַא .רעטסיולק רעשיפרָאד רעד

 .ןעטיב ןופ רעטעמַאליק 9 םיוק טציא רימ ןענעז געוו ןכיילג ןטימ

 רעטייווצ ןייז ןופ סָאװ ,טקַארט םעד טיירב רעד ןיא ךרוד ןדיינש רימ ןעוו

 עכעלטסירק טכעלטע ןגעקטנַא ןָא זדנוא ןעמוק ,ןגעװ-דלַאװ ךיז ןגייווצרַאפ טייז

 .ןעיורפ

 ,רימ ןגערפ -- ?ערָאנ-עשטלָאװ וצ טריפ געוו רעכלעוו ---

 :קערש ןיא סיוא טיירש ייז ןופ ענייא ...ןָא זדנוא ןקוק ייז

 בייה הבושת ַא םוקמב ןוא ,"*ױלימָאּפ ידָאּפסָאה ,ידישז ָאטע !ַאירַאמ סוזעי;

 ,ּפעק ערעייז קידנעיירדסיוא ,טקַארט םעד סיוא גנעל ,סיורָאפ ןפיול וצ ןָא ייז

 .יךָאנ טשינ ייז ןגָאי רימ יצ ןעזכָאנ

 ..ןגָארטעג ייז ןטלָאװ םידש יװ ,ןפיול ייז

 | ...םינּפ -תלבק ַאזַא ןוכ עטלמוטעצ ןייטש ןביילב רימ

 ,ןגיוא ענעשַאלעגסיוא ,רעמינּפ עסַאלב .ןעקיורפע ןוא ןענמלז ףיוא קוק ךיא

 .ןעזעגסיוא ךיוא ךיא בָאה יױזַא ,רָאה עטרעביושעצ ,םישובלמ עטשטיינקעצ

 ףיוא םרוג קערש ַא ןעניישרעד רעזדנוא טימ רימ ןענעז ,ענעקָארשעצ ןיײלַא

 | .ערעדנַא
 .סעיוג יד טציא ןוא פיליפ ןכעלטנרָא םעד רימ ןבָאה ןקָארשעגרעביא

 -ישז ,טעװעטַאר) *עטיאסַאּפס ,ידישז ,ָא; :ןעשטיווק ןוא ,סעיוג יד ,ןפיול ייז

 ,(ןלַאפַאב זדנוא ןענעז סעד

 טייז רעד ןיא ּפעק יד ףיוא ןבייה ,רעדלעפ יד ףיוא ןטעברַא עכלעוו ,םירעיוּפ

 ,סניטסירק עקידנפיול יד ןופ

 טשינ ךָאנ זיא תורצ לטסעמ סָאד ...זדנוא ףיוא ןָא ךיז טקור קילגמוא שירפ ַא

 ,טרָא ןפיוא ןענעגרהרעד ..זדנוא רעביא ןכַאמ ךָאנ ייז ןענעק געיעג ַא ...לופ

 ןופ םלענ ןרעוו רימ ...עירעמרַאדנַאשז רעד וצ עקידעבעל זדנוא ןעגנערב רעדָא

 ..שינעטלעהַאב עקיצנייא רעזדנוא -- סעטסוק רעטנוא רעטנורַא ןכירק ,טקַארט

 .האנש ןופ םי ןיא

 ןכַאמ טרָא םעד ןופ רעפעגמוא רימ ןפרַאד ,ןּפיליפ ןופ ןעגנוזייוונָא טיול

 ,םורד-ברעמ וצ גיונ ןפרַאש ַא

 םייב טייטש ,זדנוא ןגעקטנַא זיא סָאװ ,ענַאילָאּפ טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 ,רָאטוכ רעקיצנייא ןייא ןַא דלַאװ דנַאר !

 רעטנוא ןופ ןכירקוצסורַא רימ ןסילשַאב ,עיצַאװרעסבָא רערעגנעל ַא ךָאנ

 .רָאטוכ םוצ ןייג ןוא סעטסוק יד

 .טסירק ןקירָאי 18 ןגנוי ַא רימ ןפערט רָאטוכ ןיא
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 .רעביא טשינ זיא רע רעבָא ,ןעמוקניירַא רעזדנוא ןיפ טשַאררעביא זיא רע

 .ןקָארשעג

 ..!םַאט ַאינזער ..סילסַאּפס יו ָאטשט ָאשָארָאכ ?ןעטיב ןופ ---

 רע ןעוו זדנוא רע טקַירַאב -- ךיז ןקערש וצ סָאװ טשינ טָאה ריא --

 סָאװ טקַארט ןופ טייז רעד וצ ריט רעד ךרוד סױרַא ןקוק רימ יװ טקרעמַאב

 עשטייד יד יו טייצ ערעגנעל ַא .רעכיז ריא טייז ָאד -- ...ןטייו ןופ ךיז טעז

 ..טנרעלעגנָא לסיב ַא יז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ..רעהַא טשינ טמוק ײצילָאּפ

 ןסע ןבעג ךייא לע ךיא ,שיט םוצ ךיז טצעז --

 ןעק'ס .ןעוועג ייז ןענעז ירפרעדניא .גָאט עלַא זדנוא ןכוזַאב רענַאזיטרַאּפ ---

 .רעגַאל רעייז ןיא ןעמענטימ ךייא ןלעוו ייז ןוא רעדיוו ייז ןעמוק דלַאב זַא ,ןייז

 ,רימ ןליוו ןעקנירט ---

 .רעסַאװ םערַאװ ,טכַאקעג טימ ּפָאט ןלופ ַא ךיק ןופ ןיירַא טגָארט רע

 .טשרוד רעזדנוא ןליטש ןוא ּפָאט ןטייווצ ַא סיוא ןקידייל רימ

 ?רֶע טגערפ -- ןײטשרעלַאג עינַאט טכַאמ סָאװ ---

 עװָאטָאלז ןיא רָאטוכ ןפיוא ןטידנַאב יד ןבָאה קירוצ ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ---

 ןיא ןעמַאװצ ריא טימ ךיא בָאה טנרעלעג .טעדנוװרַאפ יז ןוא ןסָאשעג ריא ףיוא

 ןףסעזעג קנַאב ןייא ףיוא ,גנולײטּפָא ןייא ןיא ,לושסקלָאפ רעשיליוּפ רעד

 -ישטלָאװ ןיא ךיז טניפעג ןוא טבעל יז זַא ,טלייצרעד'מ יוװ ,קיטכיר זיא --

 ,..?דלַאװ רערָאנ

 ,(עמערָא ,טניימ סָאד ,עקשַאינדעב) ...?עקשַאינדעב יד ,יז טבעל --

 סָאװ קיטיר זיא'ס זַא ,ןקיטעטשַאב רימ ןעוו ןדירפוצ קרַאטש זיא רע

 ,טלייצרעד'מ

 ,בוטש רעד וצ טנעָאנ ךיז ןגָארטרעד גנַאזעג ַא ןופ ןעגנַאלק ענעסירעגּפָא

 .ריט רעד וצ רעטרע יד ןופ ףיוא ןעגנירּפש רימ

 עלַא רימ ןענעז -- רע טגָאז -- ָאד ,טשינ ךיז טקערש ,טשינ טפיול --

 גָאט םענעי ןופ רעהפיוא ןָא טגניז יז .עמַאמ ןיימ טגניז סָאד .ןשטנעמ ענעגייא

 ןיא ,רָאטוכ םוצ ןרָאפעגוצ ןענעז ,ײצילָאּפ ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ,ןשטייד ןעוו ןָא

 --רַאפ טסָאה ,הנוז ,וד, .ןעמַאמ יד ןגָאלש ןעמונעג ןוא ןפָאלעגנײרַא ןענעז בוטש

 ןגעוו תועידי -- .ןעִירשעג ריא וצ ייז ןבָאה -- ןטידנַאב-דלַאװ יד טימ ןעגנודניב

 .ןגָאלשעג יז ייז ןבָאה ּפָאק ןרעביא סנקעטש טימ "...רעביא ייז וטסיג זדנוא

 רעד ייב עטקיטולבעצ ַא טגיל יז .ןעמוקעגנָא טקנוּפ ךיא ןיב דלעפ ןופ ---

 לָאז סע רעװ ןעוועג טשינ .ןעוועג יז זיא עזָאלטסּוװַאב בלַאה ַא ,ריט ןופ לעוװש

 ,ףליה עטשרע יד ןבעג ריא

 ..פָארַא יז זיא ןעניז ןופ .יז טגניז ןָא ןַאד ןופ ---

 טָאה טפַאשטריװ יד .טעברַא ןייק טשינ טוט ,טרָאװ ןייק טשינ טדער יז --

 טשינ טדיינש ,םיריזח יד טשינ טעמרָאק ,תומהב ייווצ יד טשינ טקלעמ ,ןזָאלרַאפ יז

 ..טגניז ,טגניז ןוא םורַא ױזַא טייג יז .דלעפ ןופ האובת ענענַאטשעגרעביא יד

 = -- -- ךיוא יז טגניז טכַאנייב

 ןָא טשינ םענייק טריר ,יז זיא עקַיור ַא --

 .רָאי 40 ןופ רעטלע ןיא ,יורפ עשיטַאּפמיס ַא בוטש ןיא ןיירַא טמוק'ס
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 פעט יד ןיא ןײרַא טקוק ,ךיק ןיא ןײרַא יז טייג טירט עקידלקַאװ טימ

 יד רעביא יז טלעטש שינַאכעמ ,קנַאב רעד ףיוא טלעטשעצ ןענעז עכלעוו ,גירק ןוא

 ,.טגניז ןוא ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ םילכ

 ,בוטש ןופ סױרַא יז טייג ,טייז רעזדנוא ןיא ּפָאק םעד קידנעיירדסיוא טשינ

 -יא ןַא ןָא טגניז ןוא ןעוועג יז טלָאװ רוכיש יוװ ,קירוצ ןוא ןיה ךיז קידנעלקַאװ

 .עטייווצ יד טימ טנייא טשינ ךיז ןדניב סָאװ ,ןעגנַאלק ענעסירעגּפָא -- סייררעב

 ןגָאלקַאב ןופ תוללי ,תוליפת ענווָאקרעצ ןופ רענעט טרעהעג ייז ןיא טָאה'מ

 ןופ ןעגנַאלק עכעליירפ ןוא רעדיל-סקלָאפ ןופ סעידָאלעמ עקירעיורט ,ןטיוט ַא

 ,סמַאזיורג סעּפע ןיא טשימעגסיוא ךיז טָאה ןעמַאזוצ ץלַא .ןשרַאמ-דלעפ

 .בוטש ןופ ךיז טרעטייוירעד יז יו ךָאנ ריא טקוק רוחב רעקירָאי 18 רעד

 רעקילייה רעד ןופ לקניוו םוצ ּפָאק םעד סיוא טיירד רע ,לופ ןרעוו ןגיוא ענייז

 .ליטש רעד ןיא טעּפילכ ןוא ענָאקיא

 .עכעליירפ ַא קידנעטש .ןעוועג וטסיב עקייזַאכ עטוג ַא ,עניימ עמַאמ עמערָא;

 .ןעוועג וטסיב ףרָאד ןיא סעטרבח ענייד עלַא ןופ ןירעגניז שטסעב יד

 ..רָאטוכ םעד ןיא טבעלעג רימ ןבָאה ךעלקילג ןוא קַיור

 .ןעוועג רעטכעו:דלַאו ַא זיא -- דלַאװ ןיא ןטסרעמ -- עטַאט רעד

 ןלַאפעג .טריזיליבָאמ םיא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ יד

 ,ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא רע זיא

 "..םייה ןיימ זיא בורח ,ןבילבעג ךיא ןיב ןיילַא

 רעזדנוא ןייג ןליוו רימ ןעוו טסירק רעקירָאי 18 רעד ןרָאװעג זיא קיטעמוא

 ,געוו ןקידרעטייוו

 ,טייקטנלע ןייז רעטכייל טכַאמ טייהנזעוונָא רעזדנוא זַא ,ןעוועג קיטנעק

 :טימ זדנוא ןוא ןעמוק ןלעוװ רענַאזיטרַאּפ זיב ןטרַאװ ָאד ןלָאז רימ ליוו רע

 ,ייז טימ ןעמענ

 ..ךייא טימ רעכעליירפ זיא'ס -- זדנוא ֹוצ רע טגָאז -- טשינ ךיז טלייא --

 ,רעהַא ןקוקרַאפ עכלעוו ,עקיצנייא יד ...ןבילבעג ךיא ןיב ןיילַא .עקטסוּפ רעד ןיא

 ..ייז ןענעז סעצּפָאלכ עטוג ...רענַאזיטרַאּפ ןענעז

 יז טעװ ריא .טײג (געװ-דלַאװ רעלָאמש) עקניּפָארט רעד טימ ךיילג --

 ...ןענעגעגַאב

 טגנַאלרעד ,טיורב ןבַאל ןסיורג ַא סױרַא טגָארט ,ךיק ןיא ןיירַא טפיול רע

 -עשטלָאװ זיב -- ּפַא טשינ טגָאז (דסח ַא רימ טוט) ושָארּפ יטסָאלימ,, .זדנוא

 .רעטעמָאליק 10 ןופ גפוו לקיטש ַא זיא ,ךיז ןעניפעג רעדירב ערעייא ּוװ ,ערָאנ

 ,"ּפָא טשינ טגָאז ,ושָארּפ יטסָאלימ -- ןסע ןלעװ טעװ ריא

 .ןוז סרעטכעוװ:-דלַאװ ןכעלטנײרפטסַאג םעד ןעקנַאד רימ

 יד ןופ הלשממ יד ןָא ךיז טבייה ָאד ,דלַאװ זיא עקניּפָארט ןטייז עדייב ןופ

 ,גָאט םעד טגלָאפרַאפ זדנוא ןבָאה סָאװ ןרַאפעג יד רעסיוא ןענעז רימ .רענַאזיטרַאּפ

 ןיא רעמ טשינ רימ ןפרַאו ןגיוא יד ןוא ןרעיוא יד ןָא טשינ רעמ ןציּפש רימ

 | .היח ענעקָארשרעד ַא יװ ןטייז עלַא

 -סיוא יו רימ ןליפ ,רערעכיז ןרָאװעג זיא בצמ רעזדנוא ןעוו ,טציא טשרע

 .תוחוכ ערעזדנוא ןיא ןענעז רימ טּפעשעג
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 טנעה יד ּפָא ןשלח סע .זדנוא רַאפ אשמ ערעווש ַא זיא טיורב ןבַאל רעד

 ןגיל ןוא םיוב ַא רעטנוא זָארג ןפיוא ןעיצסיױא ךיז טלָאװ'ס .םיא קידנּפעלש

 .יףוס ַא ןָא

 .סעדגַאי עטיור ,עקידעקעמש טימ ןסקַאװרַאפ זיא דלַאװ חטש רעצנַאג רעד

 .יײז טימ ךיז ןקיוק ןוא סנפיוה עלופ ןָא ייז ןסייר רימ

 ןסקָאװַאב ,געװ:דלַאװ ןטיירב ,ןגנַאל ַא ףיוא ףױרַא זדנוא טריפ עקניּפָארט יד

 .זָארג ןכיוה טימ

 .רענעגעוו רעדָא רעייג-סופ ןופ םינמיס םוש ןייק זָארג ןיא טשינ ךיז טעז'ס

 טשינ ןוא ןעגנַאגעגכרוד טשינ רענייק ָאד זיא טייצ ערעגנעל ַא ,קיטנעק

 .ןרָאפעג

 .טשינ ךיז טעז ףוס ןייק ןוא ןעייג ןוא ןעייג רימ

 סיוא גנילצולּפ טסקַאװ ,זדנוא רַאפ ךרעב רעטעמ 20 ,רעמייב יד ןשיווצ ןופ

 ,סקיב ַא טנַאה רעד ןיא ,רידנומ ןשיסור ןשירעטילימ ַא ןיא ,סעװרָאב ,ןַאמ ַא

 ,זדנוא ףיוא טלעטשעגנצ

 "ודוב טַאילערטס .רעטייוו טשינ טָארט ַא; -- .סיוא רע טיירש --- ?!יָאטס;

 .(ךיא לעװ ןסיש)

 .זדנוא ןגעק ןייטש ךיוא טביילב ןַאמ רעד .ןייטש ןביילב רימ

 ".2ריא טנעז רע, :רע טגערפ ןטייו רעד ןופ

 ...רימ ןענעז ןדִיי --|

 ?ריא טמוק ןענַאװ ןופ ---

 .רימ ןרעפטנע -- ןעטיב ןופ --

 ?רעהַא טקישעג ךייא טָאה רעוו ?דלַאװ ןיא ָאד ריא טוט סָאװ --

 רענַאזיטרַאּפ ..ןטרָאד ויא הטיחש ַא ..לטעטש ןופ רימ ןענעז ןפָאלטנַא --

 ...םורַא ןעשזדנָאלב ...רימ ןכוז

 יד ןשיוװצ ןופ סױרַא טגנירּפש סע ןוא ףייפ ןליטש ַא ליומ ןטימ טיג רע

 ,טדײלקעג שירעטילימ זיא רע ךיוא ןוא ,סקיב ַא טימ ןַאמ רעטייווצ ַא רעמייב

 .טדניוושרַאפ רעטייוצ רעד .ךיז ןשיוװצ סעּפע ןדער ייז

 .טרָא ןופ טשינ ךיז ןריר ןוא ןעייטש רימ

 ,םענייא ךָאנ ןופ גנוטײלגַאב ןיא קירוצ רע טמוק םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .רעטסטלע ןַא רערעייז זיא רע זַא ,טקרעמעג ךיילג טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא

 .סעגַארפ עבלעז יד זדנוא טלעטש ןוא וצ זדנוא וצ טייג רע

 .רעדנַאנופ ךיוה ךיז טנייוו ןוא ןעמַאזוצ טכערב ןמלז

 טשינ טעװ זדנוא ןופ רענייק -- ןענמלז וצ רע טגָאז -- ,טשינ ןייוו ---

 וליפַא ,ןעמוקמוא עלַא ןלעוװ רימ .המחלמ עכעלקילגמוא ,ערעווש יד ןבעלרעביא

 .ךיוא דלַאװ ןיא ָאד

 רעד ףיוא ןרעוו טעװ םולש ןעוו ןוא ,המחלמ יד ןעִיצ ךָאנ ךיז טעװ גנַאל ---

 רעדנַא ןַא :ןסעגרַאפ ץלַא ןגעוו וטסעוװ ,ןביילב ןבעל ךָאד ןלעוו רימ ןוא טלעוו

 ,ןבָאה ריא טימ וטסעװ רעדניק ,ןעניפעגסיוא וטסעװ בייוו

 ןעמַאמ רעדנַא ןייק ,דָאש ַא זיא סָאד ?טעגרהרעד ייז ןבָאה ענייד עמַאמ יד ---

 .ןכוזסיוא טשינ וטסעוו
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 ןטלַאה המחלמ ?עבַאב עטלַא ןַא יו טנייוועגרעדנַאנופ ךיז וטסָאה סָאװ ---

 ..טולב ןסָאגרַאפ ןכייט יד רַאפ ייז ןיא ןעמענ המקנ .ןשטייד יד ןגעק ןעמ ףרַאד

 גנילצולּפ טיג ןוא טסנרע טרעוװו םינּפ ןייז ,ךיז טכַארטרַאפ רעטסטלע רעד

 ;:גערפ ַא

 ..?טבעל שטיװעלעסַאי ,רַאזַאל ---

 ,טשינ ןסייוו רימ ---

 ךיוא ןרַאזַאל ןכעלטנרָא םעד (ןשטייד) יצמענ ענעטלָאשרַאפ יד ןבָאה --

 ,..?טכַארבעגמוא

 ישָארָאכ, .רעדורב ןכעלבייל ַא טימ יו םיא טימ ךיז ךיא בָאה טבעלעגנייא

 *לבלעטַאשטעמַאז , ַא רַאפ סָאװ ,ָאקשרעה עטַאט ןייז ןוא .(רוחב רעטוג ַא) *ןערַאּפ

 יי!ןעװעג זיא רע שטנעמ (רענעטלעז)

 טכַארבעג קירוצ גָאט ַא טימ ךָאנ ןבָאה רעריּפשסיױא-רעלדניברַאפ עניימ --

 יד רעביא הטיחש ַא גָאט םעד ףיוא וצ ןטיירג ןשטייד יד זַא ,רימ וצ העידי יד

 ןביירטעצ ,לטעטש ןפיוא לַאפנָא ןַא ןכַאמ רימ ןבָאה טנַאלּפעג ...ןעטיב ןיא ןדִיי

 ...ךייא ןעײרפַאב ןוא ןשטייד יד

 ןרָאװעג טשינוצ ןַאלּפ רעזדנוא זיא תוביס ענעעזעגסיורָאפ טשינ בילוצ ---

 ..רַאזַאל רעמערָא רעד ,דָאש ַא --

 טוג רעסיורג ַא) ַאקװָאלַאפַאר זיא טענַאד ןופ טייוו טשינ ,רימ טימ טמוק --

 -סע) ַאקװָאלָאטס ַא ערעזדנוא רימ ןבָאה ןטרָאד ,(יקסלוקימ טַאנגַאמ ןשיליוּפ ןופ

 רעכַאנ ןוא ןעורסיוא טוג ךיז ,טכַאנ יד ןפָאלשרעביא ,ןסעּפָא טעוו ריא .(לַאז

 .ערָאנ-ישטלָאװ ןיא ערעייא וצ ןייג ריא טעװ

 .רעטייוו ןייג ךיילג ןליוו רימ .גַאלשרָאפ ןייז ןָא טשינ ןעמענ רימ

 ןיירַא רימ ןענעז גנַאגרעטנוא-ןוז ןטימ ןוא געוו םעד ןָא זדנוא טזייוו רע

 ןופ ץרַאה ןיא רעמייב ןשיוצ טקעטשרַאפ ןגיל עכלעוו ,ןרָאטוכ עטשרע יד ןיא

 .(רעכעל עשיפלעוו) ירָאנ-ישטלָאװ ךיז טפור סָאװ ,דלַאװ
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 -ַאב) שטיװעליסָאי לשרעה 'ר ןופ ןוז רעד זיא סָאד -- שטיוװעליסָאי רַאזַאל

 .(רעשטיוואבלאק לשרעה 'ר ןעמָאנ ןטימ טנַאק

 סנרפמ ךיז טָאה ,חרוא סינכמ רעסיורג ַא ןירוא-רב ַא דיי ַא ,לשרעה 'ר

 -ָאבלָאק ףרָאד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ שמשטערק ןוא טיילק ןייז ןופ ןעוועג

 ,הביבס רעד ןיא ןעמָאנ ןטוג ןוא טײקכעלטנרָא ןייז טימ טמשעג טָאה ןוא ,שטיוו

 ןעמעלַא ייב טבילַאב ןעוועג זיא רע .ןדַי-טשינ ןשיווצ ייס ןוא ןדִיי ןשיווצ ייס

 ןיא רעדָא ,הצע ןַא ןיא ןקיטיינ ךיז ןגעלפ ענייז םינכש עשיפרָאד יד ןעוו

 ײז טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד זיא ,טינש םעיינ םעד זיב האוולהיטלעג ַא

 .שטיװעליסָאי לשרעה 'ר ןעוועג ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןפלָאהעגסױרַא

 ןבָאה דנַאברַאפ-ןטעװָאס ףיוא לַאפנָא ןשטייד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 ןוא ןעטיב םורַא רעפרעד יד ןיא רעײמרַא-טיור ענעגנַאפעג טצעזַאב ןשטייד יד

 -סטעברַא ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ יד ןשיווצ טלייטעגנייא ייז

 ,טפַאשטריװ-דלעפ רעייז וצ טנעה
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 ןופ .הרימש םוש ןייק ךיז ףיא טַאהעג טשינ ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק יד

 -נַאשז עטמיטשַאב ייז רַאפ יד ןיא ןדלעמ ןפרַאד רָאנ ךיז ייז ןגעלפ טייצ וצ טייצ

 .ןטקנוּפ-עירעמרַאד

 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא טכַאמ:רעלטיה רעד ךרוד ןענעז ןדִיי יד ןעוו

 .ןעטיב ןיא ןרָאװעג טלגָאװרַאפ שטיוװעליסָאי עילימַאפ יד זיא ,רעפרעד יד

 רעפרעד עקימורַא יד ןיא ענעגנַאפעג-סגירק יד עכלעוו ,ןבעל עקיור סָאד

 .טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה ,םירעױוּפ יד ייב טַאהעג ןבָאה

 לייט ַא זיא ,טקנוּפ ןייז ןיא ןדלָאמעג ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי ןעוו ,לָאמנייא

 .רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ףיוא ןעמוקעגקירוצ טשינ ייז ןופ

 ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ענעגנַאפעג -סגירק ענעבילבעג יד ןשיוװצ ךיז ןבָאה'ס

 -עג ןענעז עגעמוקעגקירוצ-טשינ יד זַא (טקיטעטשַאב רעכַאנ ךיז ןבָאה עכלעוו)

 .ןשטייד יד ןופ טעדרָאמעגסיוא ןרָאו

 ןענעז ,ייז טרַאװרעד סָאװ ,םוקמוא ןרעכיז םעד ןופ ןעװעטַאר ךיז קידנלעוו

 .רעדלעוו יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ייז

 -טַאּפ -רענַאזיטרַאּפ רעד ןכלעוו ,רעטסטלע רעד טָא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 .זדנוא וצ ןפורעגסיורַא טָאה לָאר

 ענעגנַאפעג סגירק עטלייטעגוצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטסטלע רעד טָא

 רעד טימ טעדנײרפַאב ךיז רע טָאה טרָאד ןוא שטיוואבלאק ףרָאד םעד ןיא

 .סעשטיוװעליסָאי עילימַאפ

 .טייצ רעיירפ ןייז ןיא ןעטיב ןיא ןכוזַאב ךיוא החּפשמ עשידִיי יד טגעלפ רע

 ןיא טָאה (שטיואבלאק ןופ ןפיױלטנַא ןייז ךָאנ) סָאװ רעד ןעוועג זיא רע

 -ַאשט, ןעמָאנ ןרעטנוא עּפורג-ספמַאק-ןענַאזיטרַאּפ עקרַאטש יד ןפַאשַאב דלַאװ

 ,רידנַאמָאק ריא ןעוועג ךיוא זיא רע ,"װעיַאּפ

 דלצװ ןיא

 -ַאק םעד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא דלַאװ םעד ןיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -יגַארט רעקידרעטייו רעד טריסַאּפ טָאה ,דַאירטָא *רעוװעיַאּפַאשט , ןופ רידנַאמ

 : :לַאפ רעש

 1942 ינוי ןט29 םעד ןביוהעגנַא) םינָאלס ןיא תוטיהש יד ןופ ענייא תעב

 םעד ןטָארעגסױא ןבָאה ייז זיב גנַאל םישדה הטיחע יד ךיז טָאגה ןגיוצעג ןוא

 :סױרַא ךיז ןעגנולעג ןיקסירב יכדרמ רעטקָאד םעד זיא (טָאטש ןופ דיי ןטצעל

 רעמינָאלס ,ןטנַאיצילַאּפ רָאּפ ַא ןופ ףליה רעד טימ טָאטש רעד ןופ ןעמוקַאבוצ

 טשינ סעילימַאּפ ערעייז רעדָא ייז ןעעטַאר רַאפ טײקרַאבקנַאד סיוא .רעניווונייא

 :סױרַא ָאטיױא ןַא ןרעייז ףיוא יורפ ןייז טימ םיא ייז ןבָאה ,תולחמ ןופ לָאמנייא

 .רענַאזיטרַאּפ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ רעדלעוו יד ןופ טנעָאנ ,טָאטש ןופ טריפעג

 ןופ טקַארט ןפיוא ,שטיווענעטס ףרָאד ןופ) רַעוּפ ַא טקרעמַאב טָאה סָאד

 -ץיַאּפַאשט, יד ןופ רעלדניברַאפ רעמייהעג ַא ,(עווערישז ןוא ןימערעמ ןשיווצ

 ."רעוו

 ,"רעװעיַאּפַאשט ,, יד ןופ רעגַאל םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז יורפ ןייז ןוא ר"ד רעד
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 ךיז ייז ןבָאה טקנוּפ םעד ןיא לייו ,ןעמונעגפיוא ןרעג ןרָאװעג זיא רע ּוװ

 ,אפור ַא ןיא טקיטיינעג קרַאטש

 ףליה טגנערבעג טיקנבעגרעביא טימ ןיקסירב טָאה טייצ ןכָאװ רָאּפ ַא

 | ,דַאירטָא םעד

 ..ןטלַאהעגנָא טשינ רעדײל סע טָאה גנַאל

 ןופ בַאטש ןיא ןבעגעגרעביא טָאה רעלדניברַאפ רעטנָאמרעד-רעַירּפ רעד

 טנעָאנ רעד ןיא טגנערבעגוצ ןבָאה ןיקסירב ר"ד םעד זַא ,"רעװעיַאּפַאשט/ יד

 ךלַאװ ןיא זיא רע זַא ןוא ,ָאטױא ןַא טימ ןטנַאיצילָאּפ רעמינָאלס דלַאװ ןופ

 -יטרַאּפ יד ןעמסרַאפ.. וצ קעוװצ ןטימ ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טקישעגניײרַא

 טָאה ,ךיז טימ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,עקזילַאו ןייז ןיא זַא טרפב -- רענַאז

 ..ןטנעמַאקידעמ ענעדיישרַאפ ןענופעג גנוכוזרעטנוא ןַא ייב ןעמ

 ,םיא ןגעק זייוַאב ַא יו טנידעג טָאה סָאװ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד

 -ישטלָאװ ןיא *סורָאלעב ַאיַאקסטעװָאס, .נ .א דַאירטָא ןקידתונכש םעד ןיא םגה

 יז לָאזמ ןעוו ,טנעקעג ןטלָאװ עכלעוו ,םיריױטקָאד ייווצ ןעוועג ןענעז *ירָאנ

 רעדָא) גנוקידלושַאב רעד ןופ טיײיקיזָאלניז יד ןזייװַאב ,ןטרעּפסקע סלַא ןפורסיורַא

 טולב ןעוו ,תוטיחש ןוא החיצר ןופ ןטייצ עקידפרוטמ ענעי ןיא רעבָא .(לובלב

 טלָאװעג טלָאמעד טָאה רעוו -- ךייט ןיא ןרעסַאװ יו ןסָאלּפעג ןענעז ןרערט ןוא

 ..ןבעל ךעלשטנעמ ַא טימ ןענעכער ךיז

 ןלַאפעג זיא ןיד-קסּפ רעד

 ,רעגַאל םעד ןזָאלרַאפ ןסייהעג ןעניקסירב טָאה'מ

 טגנעה גנוקידלושַאב עזַאלניז ערעווש ַאזַא ןעוו ןייג טלָאזעג רע טָאה ןיהיווו

 ?ּפָאק ןייז רעביא

 -עג ,דלַאװ ןיא ךיז טײרדעגמורַא ,ייז ןביירטרַאפ ןכָאנ ,קלָאפרָאּפ סָאד טָאה

 ..טראװעג ןוא טרעגנוהעג ,סעטסוק רעטנוא טקעטשרַאפ ןסעז

 טָאה ,טרָא-ץיז רעייז ןופ טסּוװעג טָאה רעכלעוו ,ןַאזיטרַאּפ רעכעלטסירק ַא

 יז רַאפ ןעגנערב רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא טַאהעג תונמחר ייז ףיוא

 טניפעג ןיקסירב זַא ,בַאטש ןיא טסּוװרעד ךיז טָאה'מ זיב -- -- -- .ןסע וצ סָאװ

 -ַאּפַאשט םעד ןופ רידנַאמָאק ןופ לעפַאב םעד טיול ןוא ...רעגַאל ןופ טנעָאנ ךיז

 -ַאב קיטכירפיוא ױזַא טָאה סָאװ רידנַאמָאק ןבלעז םעד ןופ טָא ,דַאירטָא רעוועי

 ןגנוי םעד ןעמ טָאה -- שטיװעליסָאי רַאזַאל טניירפ ןייז ןופ טיוט םעד טרעיוד

 ןסָאשרעד יורפ ןייז ןוא ןיקסידב (עיטָאמ) יכדרמ ר"ד ןקירָאי קיסיירד

 יו

 סָאװ תונברק עשידִיי ייוצ עטשרע יד ןעוועג ןענעז ןיקסירב קלָאּפרָאּפ סָאד

 בילוצ דלַאװ ןשינַאזיטרַאּפ םעד ןיא רענַאזיטרַאּפ ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז
 ...דשח ַא

 עשידַיי המישר יד ךיז טָאה ןבעל-דלַאװ ןופ הפוקת רעקידרעטייוו רעד ןיא

 ...ןסקַאװעגרעדנַאנופ תונברק

 ןיא טקיטכענעגרעביא רימ ןבָאה טסוניױא ןט20 ףיוא ןט29 ןופ טכַאנ יד
 ץוחמ ,ןכלעוו םורַא ,ירָאנ-ישטלָאװ ןיא טקנוּפ ַא ,*טַאמָאקנעיאװ, םענעפורעג ױזַא
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 הביבס רעצנַאג רעד ןופ םירעיוּפ ןוא סעדנעגעל טבעוװעג ךיז ןבָאה ,םוחת ןייז

 -ורג ַא טציז טַאמָאקנעיִאװ ןופ שדייבעג רעד ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ טסווװועג ןבָאה

 ןטרָאד זיא'ס ןוא רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןָא טריפ טכלעוו ,ןלַארענעג עשיטעווָאס עּפ

 ןקנַאט ןופ טכַאװַאב זיא טקנוּפ רעד ןוא רעכיירש טימ עירַאלעצנַאק ַא ןַארַאפ

 .עירעליטרַא ןוא

 -קידנעעגסיוא-טשינ ַא ןופ ןענַאטשַאב טַאמָאקנעיַאוו רעד זיא ןתמא רעד ןיא

 -ענעג ןייק ןסעזעג טשינ ןטרָאד ןענעז סע ,ןריט ןָא ןוא רעטצנעפ ןָא ,בוטש רעט

 טימ ןקנַאט ןוא ,רעביירש טימ עירַאלעצנַאק ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ןלַאר

 ,הרימש ןייק ןטלַאהעג טשינ ןבָאה עירעליטרַא

 הינסכא-סגנַאגכרוד ַא סלַא טנידעג טָאה קָאלב-טנעמעצ ןופ עדייבעג עיורג יד

 ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ףלח ןשטייד ןרעטנוא ןופ ענענורטנַא רַאפ

 ,עטנַאקַאב ןופ הצלמה רעטוג ַא טיול רעדָא ,גנושרָאפסיוא ןַא ךָאנ ּוװ ,דלַאו םעד

 ןיא רעפיט ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרעגַאל יד ןיא טלייטעגוצ ייז ןעמ טָאה

 .הינסכא רעד ןופ רעטעמָאליק 2--2 ,דלַאװ

 ןרעגַאל-ןענַאיטרַאּפ יד וצ טריפעג ןבָאה ןגעוו עלַא סָאװ ,ץַאלּפ םעד םורַא

 -ַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב עקידנעייגכרוד ןופ גנוגעוװַאב עטפַאהבעל ַא ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןרָאלעגנָא רענעגעוו ןרָאפעגכרוד ןענעז סע ןוא תומהב טריפעג ןבָאה עכלעוו רענ

 רעמייב יד ןשיוװצ ןרָאװעג םלענ זיא ץלַא ןוא לעמ קעז טימ ןוא טיורב טימ

 .עדייבעג רעָארג רעד רעטניה

 ןעיורפ ,רענענ .םינָאלס ןופ ןדִיי ןפָארטעג רימ ןבָאה טַאמָאקנעיאװ ןיא

 ןעמוקעגנָא ןגרָאמירפ םעד ןענעז עכלעוו ,ןַאמ 12 ןעמַאזוצ -- רעדניק רָאּפ ַא ןוא

 -ןענַאזיטרַאפ ןיא ןייגוצנירַא שינעבױלרעד ַא ףיוא טרַאװעג ןבָאה ןוא רעהַא

 .רעגַאל

 ,כעטַאמ ןעמָאנ ןטימ רענייא ןעוועג זיא ןַאמ 12 רעמינָאלס יד ןשיוװצ

 דלַאװ םעד ןיא עקנַאזטרַאּפ רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג טָאה רעכלעוו

 ןעוועג טשינ ןטרָאד ךָאנ ןענעז ןדִיי ןעוו ,גנוײטשטנַא ריא ןופ בייהנָא ןיא ךָאנ

 ןיא םינָאלס ןיא טעברַאעג טָאה ,רעקינַאכעמ-רעסָאלש ַא ְךַאפ ןופ ,סעטַאמ

 ןלייט ןגָארטעגסױרַא שיטַאמעטסיס טָאה רע ןכלעוו ןופ ןיזַאגַאמ-רעוועג ןשטייד ַא

 -עג ענעדיישרַאפ ךרוד ןוא ,ןבעל ןייז לגומש ַאזַא ייב קידנלשטשנייא ,רעוועג ןופ

 ןיא רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד וצ טקישעגרעביא סע רע טָאה ןגעװ עמייה

 .ןצונַאב םוצ ינוג רעוועג טלעטשעגנעמַאזוצ ןלייט יד ןופ טָאה'מ ּווװ ,ירָאנ-ישטלָאװ

 ,ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,סקיב-ןטַאמָאטיױא ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ,רעטעמָאליק רעקילדנעצ ןופ ךלהמ ַא ,ןגָארטעג סעציײילּפ ענייז ףיוא רע טָאה

 יד ףיוא ךיז ןעקנָאלבמורַא ןפָארטעג טָאה רע ןכלעוו ,טלעגנַיי שידִיי קירָאי1פ ַא

 ,םינָאלס םורַא רעדלעפ

 סעטַאמ זיא ,1942 רעבמעטּפעס 18 םעד ,רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ

 .ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג

 ףיוא טגילעצ ךיז רימ ןבָאה ,תוחוכ יד ןופ עטּפעשעגסיױא ,עטרעטַאמרָאפ
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 ןעוועג זיא סָאװ ,עדײבעג-"טַאמָאקנעיִאװ; רעד ןיא עגָאלדָאּפ רענעטנעמעצ רעד

 ןופ רערעדעי .ךיז ןשיוצ סדערעג רימ ןבָאה קשח ןָא ןוא ,ייה טימ טעבעגסיוא

 ווטיחש רעד ןופ ןובשחו ןיד ַא ןיא ,תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג זיא זדנוא

 זַא ,טקיטעטשַאב גנוגעווַאב רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ בַאטש רעשיסורסייו רעד

 :ךַאירטַא ןשינַאזיטרַאּפ םעניא ןויטקַא ןעוועג זיא ,שטיוָאמַארבַא ןרהא ןופ ןוז ,דוד

 "הא ןט20 ךןופ == ַאקנערָאמַאנַאפ ה"א עדאגידב ."סוראלעיב ַאיַאקטטעיוושס

 .1944 טסוגיױא ןטששרע ןזיב 1942 טסוג

 עטצעל יד ןיהוװ ָאטעג ןטייווצ ןופ ךעלזייה יד ןיא ,ןעניגַאב ןקיטנייה םעד ןיא

 יד ןגעוו טכַארטעג ןבָאה רימ .ןבירטעגנײרַא ןרָאװעג ןענעז ןעטיב ןופ ןדִיי

 .גָאט ןצנַאג םעד ןופ ןעגנוריסַאּפ עקיליורג

 "טַאמָאקנעיָאװ, ןיא ןעמוק ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ,טסוגיוא ןט30 םעד סנגרָאמוצ

 ןדלעמ ןוא ןטַאנַארג -טנַאה ןוא ןסקיב טימ עטנּפָאװַאב עדייב ,םירוחב עשידִיי 2

 -עגטימ ייז טימ ןענעז רימ -- ."*רעגַאל ןיא ןייגוצניירַא ךייא טביולרעד ןעמ ;

 .ןעגנַאג

 -ורטֹנַא ןַא זיא ,ירַאליג שַאנָאי ,ןליױּפ ןופ טילּפ א ,םירוחב 2 יד ןופ רענייא

 .תוטיחש רעמינָאלס ןופ רענענ

 ןסייו רעגַאל-ןענַאזיטרַאּפ םעניא רענעטיב יד זַא ,זדנוא טלייצרעד שַאנָאי

 ןעמַאװצ ןייז ריא טעוװ דלַאב .זדנוא ףיוא ןטרַאװ ייז ןוא הטיחש רעד ןופ ןיוש

 ,ייז טימ ךיז ןיפעג -- רע טגָאז -- ךיא .עקידלטעטש ענעגייא ערעייא טימ

 ,טייקרעכיז טימ שַאנָאי טגָאז -- ןעמוק טשינ לָאמנײק רעהַא ןלעװ ןשטייד יד

 ,דיל-סקלָאפ שידִיי רעלוּפָאּפ ַא ייברעד קידנעגניזרעטנוא
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 זיא דלַאװ רעד -- .ךישממ רע זיא -- טכעלש טשינ ַאד ןבעל רימ --

 יד ןיא ,ןכַאילש עלַא רעביא ךיז ןגעװַאב רימ ,יירפ ןענעז רימ .רערעזדנוא

 ..גונעגוצ ָאד זיא ןסע ,ןטקודָארּפ רימ ןעמענ רעפרעד עקימורַא

 .שַאנָאי רעד ןעוועג זיא לרוחב רעכעלמיטסקלָאפ ,רעקיטומטוג ,רעכעליירפ ַא

 םי ןשיוװצ זדנוא קידנריפ ,סיוא רע טגניז רעדיל-סקלָאפ עשידִיי ללש ַא

 .רעגַאל םוצ רעמייב

 -ייווצ יד ןבעל ענייא טכידעג ,רעמייב עכיוה ליפ ױזַא ,דלַאװ ,דלַאװ ,דלַאוװ

 -ןָאלברַאפ ןעק'מ ..ןגעו עטרעטנַאלּפעצ ליפ ײזַא -- רעמייב יד ןשיוצ -- עט

 ...ןעשזד

 | ..רעהַא ןעמוק טשינ רעכיז ןלעוװ ןשטייד יד

 סָאד טימ ךיז רע טָאה טליײיטעג .שַאנָאי ןעוועג זיא רעטיג ןוא רעקיצרַאה ַא

 .ןעגנוגנידַאב-דלַאװ עקידתוירזכא יד ןופ ןטייצ ערעווש יד ןיא עטצעל

 זיא קערש .סעבַאגפױא עכעלרעפעג עלא וצ עטשרע יד ןופ .רעטסיירד ַא

 .רעכעלב ַא ןעוװעג רע זיא ְךַאפ ןופ .ןעוועג דמערפ םיא

 .ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןײלַא דיז רע טָאה -- "רעכעלב רעד היבוט,

 ןָא ןסיג סנגער ...ןטניוו עזייב ...טכענ עקיטסברַאה ,עטנקלָאװרַאפ ,ערעטצניפ

 ..שינעטכידעג-דלַאװ ןיא ןגעוו:ץיירק ףיוא עקלורטַאּפ עמייהעג ...רעהפיוא ןַא

 ..ךרָאש ןדעי ןּפַאכוצפיוא טציּפשעגנָא ןרעיוא יד ,ןטסָאּפ-ךַאו סלַא טסייטש

 טפַאשקנעב טימ לופ עקיצרַאה ַא -- גנַאזעג ַא ךיז טגָארטרעד ןטייוו ןופ

 "שבַאגפיוא, ןַא ןופ שַאנָאי טרָאפ סָאד ,ןיוש ןסייוו רימ .-- -- -- עידָאלעמ עשידִיי

 םוקמב סיוא רע טיירש זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד רע ןעוו ןוא ,רעגָאל ןיא קירוצ

 .רעכעלב רעד היבוט טרָאפ סָאד, :לָארַאּפ םעד

 ןופ ןוא ןגָאװ ןופ ּפָארַא רע טכירק סיפ יד זיב ּפָאק ןופ רעטקייוועגסיוא ןַא

 לקיטש ַא ,ךלימ שַאלּפ ַא ,טיורב שירפ :טכַארבעגטימ ךיז טימ רע טָאה בוט-לכ

 ייב זיא ,טרעכיורעג טשינ טָאה ןיילַא רע םגה ןוא ,זעק ןסייוו ,ןסיורג ַא ,רעטוּפ

 רעטסעב ןופ -עטעלב-קַאבַאט ענעקורט לקעּפ ַא ןעוועג קידנעטש ןגָאװ ןיא םיא

 .ןריוויטלוק וצ ןזיוװַאב ןבָאה םירעיוּפ יד סָאװ טעטילַאוװק

 .רעדילג עלַא טּפוצ טלעק יד .טסָארפ .טכענ-הנבל עסייוו ,עקיטכיל .רעטניוו |

 ןייא ףיוא ןייטשוצנייא ךעלגעממוא .סיפ יד ןופ רעגניפ ץיּפש יד ןיא טירב סע

 ידכ גיטש ןיא ףלָאװ ַא יו קירוצ ןוא ןיה ןטסָאּפ-ךַאװ ןפיוא ךיז טסיירד ,טרָא

 .ףוג ןופ טלעק יד ןבײרטוצסױרַא ןוא לסיב ַא ןעמערַאװרעד וצ ךיז

 ..עבירט ןופ ךיז טגָארטרעד ןוגינ ַא

 .שַאנָאי רעקיסקיוועג-ןיילק רעד ןגָאװ ןופ ּפָארַא טגנירּפש סע

 זיא רעכעלב רעד היבוט --- .סיוא קיכליה רע טפור -- םכילע םולש --

 .?לָארַאּפ , ןייז סיוא רע טגניז -- ָאד

 א 8

 .1944 רַאורבעפ

 -וװַאק ןוא דנַאלסור-לַארטנעצ ןופ ןעײמרַא עשטייד יד ןופ גוצקירוצ םעד ןיא

 ,סעיזיוויד עקידנטערטּפָא יד טימ ןעמַאזצ ,רעטרע ענעי ןופ ןפיול טנָארפ רעזַאק
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 טרַאװרעד סָאװ המקנ רַאפ ארומ בילוצ תוחּפשמ ערעייז טימ רעגריב עשיטעווָאס

 .ןשטייד יד טימ ןטעברַאטימ רעייז רַאפ ןטעוװָאס יד דצמ יז

 -רַאפ רעייז ןוטּפָא ןכָאנ סָאװ ,םידגוב עכלעזַא ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג

 רעד ןוא טסַאל וצ םיטַאבעלַאב ערעייז ןלַאפעג ייז ןענעז טעברַא עשירעטער

 טּפעלשעג ךיז טָאה סָאװ "קע; ַאזַא טעדלודעג טשינ טָאה בַאטש-לַארענעג רעשטייד

 .רעטנעמיגער ענייז ךָאנ

 םעד ןרידיווקיל :ןזָאה 2 ןפערט סָאש ןייא טימ ןשטייד יד ןבָאה טלָאװטג

 ןיא טייזעצ ייז ןעמ טָאה .רענַאזיטרַאּפ ןגעק ףמַאק ןיא ייז ןצונסיוא ןוא 2קע;

 .ןעגנולמַאזנָא עשינַאזיטרַאּפ ןופ רעטרע יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ

 ַאזַא ןשטייד יד טצעזַאב ןבָאה דלַאװ רעזדנוא םורַא רעפרעד עכעלטע ןיא

 -ַאג ,טבש רעזַאקװַאק ןופ ןַאמ עטנכָאװַאב טוג טרעדנוה עכעלטע ןופ טנעמעלע

 ,רענידרַאב

 ןופ ןיוש ןוא ןסקַאװעגסיױא ןטרָאד ייז ןענעז ,טקרעמַאבמוא,טכַאנ רעביא

 ערעזדנוא ןייגכרוד ןגעלפ סע וװ ןטקנוּפ ףיוא טרעיולעג ייז ןבָאה ןגרָאמירפ ןטשרע

 לייט ַא זדנוא רַאפ ןסָאלשרַאּכ יז ןבָאה םעד ץוח .ןלַאפַאב ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ

 טענַאװ ןופ רוקמ ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ןוא ,טייקיטעט רעזדנוא ןופ ןָאיַאר

 .ןטקודָארּפ-זייּפש ןעמענ ןגעלפ רימ

 ,ָאד ןעלצרָאװניײא טוג ךיז רענידרַאבַאג יד ןלעװ :ַאזַא ןעוועג זיא עגַאל יד

 -עגנייא ןלעו רימ ןוא רעפרעד ךָאנ ןצעזַאב ייז טימ ןשטייד יד ןלעװ טלָאמעד

 יז יװ טַאנָאמ ַא רעכעה .גניר םענרעזייא ןַא טימ ןטייז עלַא ןופ ןרעוו ןסָאלש

 .טנערבעגסיוא ןרעוו טזומעג טָאה ריוושעג סָאד .םורַא ױזַא ןעוועשוב

 (עזערעב-זוטרַאק ןוא עװָאסָאק ןשיוװצ) רעדלעוו רענילַאכימ-רענעטוה ןופ

 ןיא ןילנעס רידנַאמָאק-עדַאגירב רעזדנוא רעגַאל ןיא זדנוא וצ ןרָאפ וצ טמוק

 .ןַאמ 50 ןופ גנוטיילגַאב

 .גנונעפָאװַאב רעלופ ןיא ץַאלּפ ַא ףיוא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה דַאירטָא רעד

 רעפרעד יירד יד ןריקַאטַא ןופ ןַאלּפ םעיונעג רעייז ַא סיוא טנעייל ןיקנעס

 .רענידרַאבַאג יד טקיטסעפַאב ןענעז סע עכלעוו ןיא

 ,דַאירטָא ןצנַאג םעד ןופ העובש ַא ּפָא טמענ רידנַאמָאק-עדַאגירב רעד

 ..ןעניגַאב ןקידנעמוק םוצ ..ןעגנוטיירגוצ עלַא ךיילג טכַאמ ןעמ

 וצ טשינ דַאירטָא רעזדנוא ןופ סרעריפנָא יד ייב ןעוועג זיא עיצידַארט ַא

 טייצ ןופ ןגעלפ ייז םגה ,סעבַאגפיױא-טכַאלש ןיא רעפמעק עשידִיי ןקילײטַאב

 ןסיורג ןלַאפ ענעדיישרַאפ ייב סױרַא טזייוו הרבח רעזדנוא זַא ,ןייז הדומ טייצ וצ

 .הרובג ןוא רעיודסיוא-ספמַאק

 ןיא ןעמענוצלײטנָא עקיליוויירפ סלַא עּפורג רעשידִיי רעד ןופ ךיז ןדלעמ סע

 .ןַאמ 15 טכַאלש רעד

 -רַאּפ עשידִיי 6 ןסילשנָא גנוריפנָא יד טקיליװַאב ןתולדתשה עגנַאל ךָאנ

 .שַאנָאי ןעוועג זיא םירוחב עשידִיי 6 יד ןשיװצ .רענַאזיט
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 -ץגנָא ןרָאװעג ןענעז טכַאלש רעד ךָאנ .ענעגנולעג ַא ןעוועג זיא עקַאטַא יד

 רעפרעד יד .ןכָאלעצ ךיז ןענעז עקירעביא יד .רענידרַאבַאג -- םירגּפ 71 טלייצ

 ,טײרפַאב ןענעז

 .שַאנָאי ייז ןשיוװצ ,ןַאפ ףלע ןלַאפעג ןענעז דַאירטָא רעזדנוא ןופ

 ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה רענַאזיטרַאּפ ענעלַאפעג יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד

 .רעגַאל

 ךרוד לַאינָאמערעצ ןשירעטילימ טיול דובכ ןטצעל סעד ּפָא ייז טיג ןעמ

 .יירעסיש-ןסקיב

 .תורבקה:תיב ןשינַאזיטרַאּפ ןפיוא דלַאװ ןיא ןרָאװעג טקידרעַאב זיא שַאנָאי

 ..ןגיטשעג ןענעז עּפורג רעשידִיי רעד ןופ סעיצקַא יד

 סעידָאלעמ עשידִיי עקיצרַאה יד טרעהעג טשינ רעמ ןעמ טָאה דלַאװ ןיא

 ...ןשַאנָאי ןופ
28 
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 ךיז ןעעז סױרַא רעמייב יד ןשיוװצ ןופ .רעגַאל םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 .למוט ַא ךיז טגָארטרעד'ס ןוא ךעלדייב

 .ענעקירט םוצ שעוו ןעגנָאהטגסיױא ןענעז ןגייווצ ףיוא

 .ךעלּפעט ייז םורַא ןוא (ןרעייפ) *ןרָאיטסַאק, עטגיילעגפיונוצ

 ,ךיז ןליּפש ךעלרעדניק

 .רענַאזיטרַאּפ טימ ךעלדיימ עשידִיי ןצנַאט'ס .טליּפש ןָאפיטַאּפ ַא

 לֵאפנָא ןשירעטסיה ַא יז טמוקַאב ,ודנוא טעזרעד יז ןעוי ,יקצאנשיוו עקטַאלז

 ,טשלח ןוא

 ,רעניווונייא-ךעלדייב יד ןופ ףיױלנעמַאזצ ַא טרעוו'ס

 ..ןגיושטנַא טרעװ ןָאפיטַאּפ רעד ..ןסירעגרעביא ןרעו ץנעט יד

 ,שַאנָאי טריפעגניירַא זדנוא טָאה'ס ּוװ ,60 רעמונ ןטימ טנכיײצַאב ,רעגַאל ןיא

 -ַאװיא ,עװעסָאק ,םינָאלס ,ןעטיב ןופ ןדִיי ענעפָאלטנַא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז

 ןלױּפ ןופ טעטש ענעדיישרַאפ ןופ םיטילּפ עשידִיי ןוא שטיוועצ

 ,רעמייב עכיוה ןשיװצ ,טרָא ןטכייפ ַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל רעד

 רעפיט טגנעלשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעסַאװלַאװק ןופ לכייט ןקנילָאמש ַא ןבעל

 .דלַאװ ןיא

 רעקיּפמוז ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,לכייט טייז ןטייוצ רעד ןופ ,םורד וצ

 עקרָאב .ןירעטסַאּפ ןיא עקרָאב רעפרעד יד זיב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,חטש-דלַאוװ

 ןוא עווקסָאמ--קסירב עיניל-ןַאבנזיײא רעלַארטנעצ רעד ייב טרַאה גונעג זיא

 .גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ײסָאש ַא ןגיוצעג ךיז טָאה עיניל-ןַאב רעד וצ לעלַארַאּפ

 רעצעלּפ ןוא רעטרע ןופ ןעמענ טצירקעגנייא ןבילבעג ןענעז ןורכז ןיימ ןיא

 ,םישדח עטשרע יד ןיא ןבעל-דלַאװ הפוקת רעד ןופ

 סנעמעוו ןיא ,רעסַאװ:לַאװק ןופ לכייט סָאד :טרָא ןבושח ַא ןעמענרַאפ ייז ןופ

 סָאװ ,חטש-דלַאװ רעקיּפמוז רעד ;ןױעגַאל יד טגיילעצ ןעוועג ןענעז'ס תונכש

 -סיוא ךיז טנעקעג טָאה'מ ןכלעוו ןיא ,זָארג ןכיוה ,ןדליוו טימ ןסקַאװַאב ןעוועג זיא

 דלַאװ ןיא ןיײגנײרַא ןגעלפ ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ עשטייד ןעוו ןטלַאהַאב

 "ייב עקירָאיטרעדנוה ,עקיד ,עכיוה (סעבמעד) "סעבוד יירד; ;;נָאיכָאנ זדנוא ןוא



 ןעטיב סקנּפ 202

 ןזיב רעסַאװ ןקימיילש ןיא *ריצַאּפש ,, ַא ןעוועג זיא ייז וצ גנַאגוצ רעד סָאװ ,רעמ

 -עגסיוא סמערוטש ןופ ןוא ענעטינשעגּפָא רעביא ןעגנירּפש ןיִא ןוא --- ךיוב

 ךיז טימ קידנפַאש ,ןּפמוז יד ןיא טגיילשצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעמייב עטלצרָאוװ

 .?סעקצָאלק,

 סָאװ ,טרָא ןרעכעה ,םענעקורט ַא ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה "סעבוד יירד , יד

 .סעטָאלב ןופ םי םעד ןיא לזדניא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה

 ,עטקינײּפרַאפ ערעזדנוא ןָא זדנוא ןענַאמרעד לכייט םורַא רעטרע עקיּפמוז יד

 ..ףָאלש ןקיביײא רעייז טרָאד ןפָאלש עכלעוו

 ךשמ ןיא גנובעלרעביא ערעווש ַא עניימ ןדנוברַאפ זיא לכייט ןקנילָאמש ןטימ

 -רעד םיקרּפ עקידרעטייו יד ןיא טעו סע סָאװ ,ןבעל-דלַאװ םישדח 24 יד ןופ

 .ןרעוו טלייצ

 -ַמוז ַא ךרוד -- ךרעב רעטעמָאליק 2 -- ,רעגַאל רעזדנוא ןופ רעקירעדינ

 ,51 רעמינָאלס ;ןרעגַאל עשידִיי 2 ךָאנ טגיילעגסיוא ןעוועג ןענעז ,גנַאגוצ ןקיּפ

 ,58 רעװעסַאק ןיא

 770 טלייצעג ןרעגַאל יירד עלַא יד ןבָאה 1942 רעבמעטּפעס ןט18 םעד זיב

 | .ןדִי ךעלסילשסיוא ,ךרעב תושפנ

 עילימַאפ-םיטילּפ עכעלטסירק עשיליוּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה 60 רעגַאל ןיא

 יד טימ לרוג רעייז טלייטעג ןבָאה סיקסוװוָאקנַאטס יד .עשרַאװ ןופ יקסווָאקנַאטס

 .ןעמוקעגמוא ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ןדִיי

 רעטנָאמרעדנביױא רעד ןיא דלַאװ םעד ןיא רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק לָאצ יד

 .ןַאמ 700 םורַא ןפָארטַאב טָאה טייצ

 ,הטיחש רעטשרע רעד ןופ םידירש -- 60 רעגַאל ןיא רענעטיב טייהרעמ יד

 ןשטנעמ ערעטלע ןוא רעדניק ,ןעיורפ ןופ ןענַאטשַאב ןענעז

 ךיז טימ ןּפעלשטימ ָאטעג ןופ ןײגסױרַא םייב ןזיוװַאב טָאה ייז ןופ לייט ַא

 שעיו ,םישובלמ עמערַאװ ,גרַאװכוש עצנַאג יו ,ןכַאז עטסקיטיינ יד טימ ךעלקעּפ

 .רצוא ןַא שממ ןעוװעג סע זיא ןעגנוגנידַאב-דלַאװ יד ןיא סָאװ ,סערדלָאק ןוא

 .עקיטסברַאה:ברע -- עטלַאק טכענ יד ,עמערַאװ ןעוועג ןענעז געט יד

 ןוא טקעדעגנייא ,ךַאד ַא ןופ םערָאפ ןיא רעקעלפ ןופ עטלשטשעגפיוא ךעלדייב

 ."רעזייה , סלַא טנידעג ןבָאה ,רעמייב-לדָאנ ןופ ןגייווצ ענירג טימ ןטכָאלפעגמורַא

 ןגייוצ ענעקורט טימ טעבעגסיוא ןדָאב ןטכייפ םעד ןעמ טָאה קינייװעניא

 .רעגעלעג רעד ןעוועג זיא סָאד .רעטעלכ ענעקורט ייז ףיוא טײרּפשעגסיױא ןוא

 רעטיר עכייוו ענעדנובעגפיונוצ לטניב ַא רעדָא ,סנּפָאק וצ סעטַאמש לקעּפ ַא

 .ןשיק ַא ןטיברַאפ טָאה ןגייווצ-עזָארעב ןוֿפ

 .םישובלמ יד ןיא ןעמ טָאה ןפָאלשעג

 ענייא ךיז ןעיליטוצ טימ ןעמערַאװרעד ךיז ןעמ טגעלפ טכענ עטלַאק יד ןיא

 ו א 0 םייוצ יד וצ

 טשיװעגּפָא ןוא ןלַאפעגנייא ןענעז לַארָאמ ןוא תועינצ תורוד ןופ תוציחמ

 ,ךעלדייב עטלעטשעגפיוא יד ןיא ןרָאװעג

 ,הטיחש רעטשרפ רעד ןיא ,קירוצ ןכָאו עכעלטע טימ ןבָאה עכלעוו ,רענעמ

 ןעיורפ ךעלדייב יד ןיא ןעמונעגניירַא ןבָאה ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןריולרַאפ
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 טבעלעג ןבָאה ייז ןוא רעדניק ןוא רענעמ ערעייז ןריולרַאפ ךיוא ןבָאה עכלעוו

 ...ןעמַאזוצ

 לטעטש ןיא ןבָאה שכלעוו ,קנַאב-לוש ןופ סנירעליש ,ךעלדיימ עשידִיי ,עגנוי

 -טסירק ןופ רעבײװסּפעק ןרָאװעג ןענעז ,ןריצַאּפש לגנִיי ַא טימ טמעשעג ךאנ ךיז

 ..לדייב םעד ןיא "םייה, ַא ייז ןבָאה ןענוכעג ןוא רענַאזיטרַאּפ עכעל

 ןעוועג זיא'ס ּוװ "ןטײקכעלמעװקַאב,-ָאטעג יד ןופ טנייװטנַא ךיג ךיז טָאה'מ

 .גונעג וצ ןסע ןוא טעב עמערַאװ ַא ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא

 .ןעגנוגנידַאב-דלַאװ ערעוװש יד וצ טסַאּפעגוצ ךיז טָאה'מ

 יד ייב ענייא טכוזעג ןעמ טָאה סָאד ןוא ץוש ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה'מ

 ,עטייווצ

 ..ןבעלרעביא זעמ טעוװ רשפא ןוא ןבעל טלָאװעג טָאה'מ

 טָאה'ס ןטלעק ענייז טימ רעטניו רעקידנעמוקנָא רעד ןקַארשעג טָאה'ס

 יד זַא ,קנַאדעג רעד זיולב ןפרָאװעגנָא דחֹּפ ַא טָאה'ס ;רעגנוה רעד ןקָארשעג

 ,דלַאװ ןיא ןעמוקנײרַא ךָאד ןענעק ןשטייד

 לרוג ןרעװש םעד ןרעטכיילרַאפ טלָאזעג ןבָאה תוציחמ ענעלַאפעגנייא יד

 .ענעסיוטשרַאפ ןוא עטנלע יד ןופ

 .םויק ןרַאפ ףמַאק ןיא ןפלעהטימ טלָאזעג ןבָאה תוציחמ ענעלַאפעגנייא יד

 -רַאטש םייב לדיימ עכַאװש סָאד ןוא ןַאמ םייב ץוש טכוזעג יורפ יד טָאה'ס

 .ןַאזיטרַאּפ ןכעלטסירק ןרעק

 יו ןעוועג ןענעז ייז ץוחמ ןוא ךעלדייב יד ןיא תוציחמ ענעלַאפעגנייא יד

 .קידרקפה ןרָאװעג זיא סָאװ ןבעל םעד ןיא ךַאז עכעלריטַאנ ַא
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 -טיּפ עמייל ןופ לדייב ןיא ןרָאװעג טריטרַאוקעגנייא ןענעז ךיא ןוא ןמלז

 קורַאילקש לשרעה :ןעוועג ךיוא ןענעז לרעטכעט ןוא יורפ ןייז ץוחַא וו ,יקסווָאק

 .ךעלרעדניק ייוצ עריא טימ יקצאנשיוו עקטַאלז ןוא

 ךיוא ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ לדייב ןיא ןײרַא זיא עקיָארפע

 רעטשרע רעד ךָאו זיא סָאװ ,ַאקשוילש רעקירָאי-8ֿ רעד ,רעדורב רערעגנַיי ןייז

 .רענייז רבח ַא ,רעטלע ןייז ןיא לגנַיי ַא ךָאנ טימ דלַאװ ןיא קעװַא הטיחש

 ןריולרַאפ קירוצ ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עקירָאי-8 ייווצ יד

 -ַאזיטרַאּפ וצ געוו םעד ןענופעג ,ףליה סמענייק ןָא ,ןײלַא ןבָאה ,ןרעטלע ערעייז

 ,דלַאװ ןפיט ןיא רענ

 ןדִיי ענענילבעגנבעל קילעפוצ יד טָאה'מ ןעוו ,הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ

 זדנוא טימ ןעמַאזוצ ,בוטש ןייא ןיא ןענעז ,ָאטעג ןטרענעלקרַאפ ןיא ןבירטעגניירַא

 לשריי ןופ רעדניק ענעבילבעגנבעל ייווצ יד ןעוועג ,החגשה רעזדנוא רעטנוא ןוא

 .ַאקשוילע ןוא עקיָארפע ,יקסווָאקדוי

 בָאה'כ; :ןעוועג עידומ זדנוא ַאקשוילע רעקירָאי-8 רעד טָאה ןגרָאמירפ ַא ןיא

 ,*דלַאװ ןיא ןייג וצ ןסָאלשַאב

 ..קעװַא זיא ןוא םעזוב ןייז ןיא טקעטשרַאפ רע טָאה טיורב לקיטש ַא
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 -ַאב טָאה דלַאװ רערָאנישטלָאװ ןיא סעּפורג עשינַאזיטרַאּפ ןופ בַאטש רעד

 ַאשזָאירעס קורטילָאּפ סלַא ןוא ןווָאשטַאנוּפ ווָאמערפעי רידנַאמָאק סלַא טמיטש

 600 רעגַאל ןיא ןדִיי יד ןופ ןטײהנגעלעגנָא עלַא טימ ןריפוצנָא ןווָאקירַאקָאט

 -טנַא ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק 5 טליײיטענוצ רע טָאה ףליה וצ ייז
 דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז ןוא רעגַאל-ןעגנַאפעגסגירק ןשישטייד ַא ןופ ןפָאל

 .רימ יו ,ךרעב ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -ספמַאק עשידִיי יד שירעטילימ ןדליבוצסיוא ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעייז

 ַאיטסָאק ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק 5 יד ןופ רענייא .ןעיורפ ןוא רענעמ עקיעפ

 -עגוצ ןבעל-דלַאװ רעזדנוא ןופ ןעגנוריסַאּפ עקידרעטייוו יד ןיא טָאה ,ווָאלָארָאק

 ,טַאלב קיטולב ,קירעיורט ַא ןדִיי זדנוא רַאפ ןבירש

 ָאלעגנָא יד וצ רענַאזיטרַאּפ עכטלטסירק יד ןופ ןוא בַאטש ןופ גנוִיצַאב יד

 .עטוג ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא דלַאװ ןיא ןדִיי ענעפ

 עּפורג רעדעי טָאה עקנַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןצעזעג ענעבירשעג-טשינ יד טיול

 ,זײּפש טימ ןגרָאזַאב טפרַאדעג ןיײלַא ךיז

 טוג ןוא ןעגנוליײטּפָא עניילק ןיא טלייטעגנייא ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד

 יד ןיא םירעוּפ יד ייב ןריזיוקער רעוועג רעייז ןופ חוכ ןטימ ןגעלפ ,טנּפָאװַאב

 -ריזיווקער ךיוא --- ןרופ ףיוא ץלַא סָאד ןדָאלנָא ,םיריזח ,תומהב ,טיורב רעפרעד

 רעדעי ּוװ ,ןרעגַאל ערעייז וצ דלַאװ ןיא סע ןעגנערב ןוא -- םירעיוּפ יד ייב עט

 .ךיק ערעדנוזַאב ריא טַאהעג טָאה גנוליײטּפָא

 עגַאל ערעװש יד טזיײלעג ךיוא ןפוא םענעגייא םעד ףיוא טָאה בַאטש רעד

 "ןטנעמעלע ענעשטנוװעג טשינ, ןופ הנחמ עשידִיי עכיײרלָאצ ַאזַא ןזיײּפשַאב ןופ

 ..ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ

 ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןגעלפ ללכ רענעמונעגנָא סלָא

 טימ ןטקילפנָאק ןיא ןלַאפוצנײרַא ,ךעלגעמ טייוו יו ,ןדיימסיוא טייקיטעט רעייז

 ןטלַאהוצנָא טימַאב ךיז ןבָאה ןוא גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעשיפרָאד רעד

 םייב ןטקודָארּפ ןעמענ טשרע וצ ייז ןגעלפ אמעט-יאהמ .ןעגנוָיצַאב עטוג ייז טימ

 -ימַאפ ייב ךיוא ,"קַאלוק, ןשיפרָאד םענעפורעג ױזַא םעד ,רעױּפ ןכעלגעמרַאפ

 רערעדנַא ןיא רעדָא ,רעשַיײצילַאּפ ןיא ןעוועג זיא דילגטימ ַא רערעייז סָאװ סעיל

 ןעועג ןענעז עכלעוו ,"ןסיטלָאס; ייב ,עירעמרַאדנַאשז רעשטייד רעד ייב טסניד

 טייצ ןופ ןוא ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד וצ גנויצַאב רעלַאיָאל-טשינ ןיא דושח

 עכלעוו טימ ,רעטיג עשיצירּפ ףיוא (ןלַאפנָא) ?סעקשָאיבמָאב , ןכַאמ טימ טייצ וצ

 -יטרָא רעד ןופ טייל-סגנויורטרַאפ ערעייז רעדָא ,ןשטייד טעטלַאװרַאפ ןבָאה'ס

 .גנורעקלעפַאב רעשילױּפ ןוא רעשיסורסייו רעק

 ןופ עיטַאּפמיס יד ךיז רַאפ ןעניוועג טלָאװעג רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה םעד טימ

 עטנַאמרעד עלַא יד ןּפעשסיױא ןכָאנ .גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעמערָא רעד

 -ַאר קיטילָאּפ עקיטכיזרָאפ ,עדלימ יד רעטעּפש ךיז טָאה ,תורוקמ-עיצַאזיווָארּפַא

 טעמכ רעניווונייא-ףרָאד עלַא ייב ןטקודָארּפ ןעמונעג טָאה ןעמ .טרעדנעעג לַאקיד

 .רענַאזיטרַאּפ יד וצ גנוִיצַאב רעייז ןופ קיגנעהּפָאמוא

 דלַאװ ןיא ןעמוק רעזדנוא ןופ טייצ רעד ןיא טָאה רעגַאל רעשידִיי רעד

 עבַאגפיוא יד טָאהעג טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא רעשידִיי רעד טימ .ןסקיב 25 טגָאמרַאפ
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 ,תושפנ טרעדנוה עכעלטע יד ןופ גנוטלַאהסיוא רעד רַאפ זײּפש ןריזיווקער וצ

 עכעלטסירק 5 עטליײטעגוצ יד ןופ 3 רעדָא 2 ןרָאפטימ טייצ עטשרע יד ןגעלפ

 .רענַאזיטרַאּפ

 ןיא ןדִיי יד זַא ,גנורעקלעפַאב עשיפרָאד יד ןגייצרעביא טלָאזעג טָאה סָאד

 רעד רעטניא ןגיל ייז זַא ,עקנַאזיטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא ןענעז דלַאוװ

 .רקפה טשינ ןענעז ייז ןוא בַאטש ןופ ץוש

 טָאה יז ןוא ןענַאטשרַאפ טוג גנורעקלעפַאב עשיפרָאד יד טָאה זמר םעד

 .טקַאפ םעד פימ ןענעכער ךיז טזומעג ןייצ עטצירקרַאפ טימ

 -עג טשינ םירעױּפ יד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עטנפַאװַאב יד ךיז ןלעטשנגעק

 .טיוט רערעכיז ַא טײטַאב סָאד זַא ,טסּוװעג ייז ןבָאה גנורַאפרעד ןופ .טגַאוו

 רעשידִיי רעד טימ ןייגטימ סעיצַארעּפָא-זייּפש עכלעזַא ףיוא טגעלפ לָאמטּפָא

 זיא רעכלעוו ,רוחב רענייש ,רעגנוי ַא -- ַאשזָאירעס קורטילָאּפ רעד גנולײטּפָא

 ךשמ ןיא טנגעגַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ןטלַאטשעג עטסנייפ יד ןופ רענייא ןעוועג

 .ןבעל-דלַאװ רעזדנוא ןופ

 -רעד ןפוא ןשירעכערברַאפ ַא ףיוא 1942 רעבָאטקָא ןיא זיא ַאשזָאירעס

 .טײל-סבַאטש יד ןופ ,םירבח ענעגייא ענייז ןופ ןרָאװעג טעדרָאמ
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 ןענעז טכַאמ רעליוויצ ןוא עשירעטילימ רעשטייד ןופ ןענָאזינרַאג עניילק

 עלַארטנעצ יד יב ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג

 .ןעײסָאש ףיוא ןטקנוּפ עשיגעטַארטס ןופ גנוכַאװַאב רעד ייב ןוא עיניל-ןַאבנזייא

 ,דלַאװ דנַאר םייב רעפרעד יד ,דלַאװ ןיא ןגעוו:רָאפכרוד יד ,דלַאו רעד

 טשרעהַאב ןעוועג ןענעז ,ןטקנוּפ עטצעזַאב עטקורעגסױרַא עקידרעטייוו ךיוא יו

 -יטרַאּפ , ןעמָאנ ןרעטנוא חטש רעד ןעוועג זיא טנַאקַאב ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ

 ."ענָאז עשינאז

 -עז ,דנַאטשרעדיװ ןייק קידנעגעגַאב טשינ ןוא דלַאװ ןופ טצישעג קידנעייז

 ץלַא ןרָאװעג ענָאז רעייז ןופ ץוחמ רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעגנוכירקסורַא יד ןענ

 -ַאב ןיא (ןטקנוּפ-סגנורעיול) *סטרַאסַאז, ןכַאמ ןגעלפ ייז .רעשירעפיירגנָא רעמ

 ןטסקינײװמַא ךיז ןבָאה ןשטייד יד ּוװ רעטרעוװו עכלעזַא ןיא ןשטייד יד ןלַאפ

 -רַאּפ ןופ ןוחצנ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה לַאפרעביא רעדעי טעמכ ןוא ,טכירעג

 .םישובלמ ןוא זייּפש ,רעוװעג טכַארבעגנײרַא ייז טָאה סָאװ ,רענַאזיט

 ןענָאזינרַאג עניילק עשישטייד עקיטרָא יד ףיוא ןלַאפעגנָא זיא דחּפ ַא

 וצ טגַאװעג טשינ ןוא רעקנוב ערעייז ןיא טקעטשרַאפ ןגעלעג ןענעז עכלעוו

 ןטייווצ ןטימ לטעטש ןייא ןדנוברַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןטקַארט יד רעביא ךיז ןגעווַאב

 --עװָאנָאמָאד ךרוד ןַאב רעד טימ ןרָאפ ייז ןגעלפ םינָאלס ןייק ןעטיב ןופ ןוא

 געוו ןלַאמרָאנ ןטימ .רעטעמָאליק 110 ןופ געוומוא ןַא ,שטיוװָאנַארַאב--ענשעל

 .רעטעמָאליק 28 זיולב ןופ ךלהמ ַא ןעוועג סָאד זיא (טקַארט ןכרוד)

 ךרוד ןרעו רעסערג ךָאנ טגעלפ ,ןשטייד יד ןלַאּפַאב טָאה סָאװ ,דחּפ רעד

 עלַא רעביא טגעװַאב יירפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ יד ןופ ןעגנולייצרעד יד

 רעקיצנייא רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענעז ןוא ,טָאטש רעד וצ ףרָאד ןופ ןגעוו
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 עשינַאזיטרַאּפ יד ןופ תועידי ערעייז טּפעשעג ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ןופ ,רוקמ

 | .דלַאװ רערָאנ-ישטלָאװ ןיא ןעגנולמַאזנָא

 ןטנָאמרעד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןבָאה םירעוּפ יד

 טשינ טסייו רענייק ןוא ,ײמרַא רעשיטעווָאס-רעלוגער ַא ןופ ןלייט ןדליב דלַאּוו

 עירעליטרַא ןציזַאב ייז זַא ןוא ןעמונעג ,רעטנזיוט יד ןיא ,ךיז ןבָאה יז טענַאװ ןופ

 ..ןקנַאט ןוא

 רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעלדניברַאפ עמייהעג ןעוועג ןענעז םירעיוּפ ערעדנַא

 יד ןופ תוחוכ יד יונעג קידנבעגנָא ,תועידי ענעדיישרַאפ טימ טנידעג ייז ןוא

 וצ טרעטכיילרַאפ קרַאטש טָאה סָאד ןוא ,ןטקנוּפ עקידתונכש יד ןיא ןשטייד

 ,רעטרע ענעי ןלַאפַאב
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 -ישטלָאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד ןופ טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד

 ןופ ןסורסיורג ןעוועג ןענעז ,טײל:סבַאטש יד ןוא ןרידנַאמָאק יד ,דלַאװ רערָאנ

 ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא ייז סָאװ ,הכולמ רעשיסור רעד ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ

 ,ןטָארעגסיױא שיטַאמעטסיס ייז טָאה'מ ּוװ ,טפַאשנעגנַאפעג-סגירק רעשישטייד ןופ

 ןפַאש וצ םיא ןיא ןזיוװַאב ןבָאה ןוא טקיטסעפַאב ךיז ייז ןבָאה דלַאװ ןיא

 .ףמַאק ןקידנרעיוד גנַאל ַא רַאפ סעיציזִַאּפ

 ךעלטשער ,ָאטעג ןקידמונהיג ןופ רעדניק ,דלַאװ רערָאנ-ישטלָאװ ןיא ןדִיי יד

 .ךלַאװ עקידתוירזכא יד ןיא ,םויק ןקידרעטייו רעייז רַאפ ןבָאה ,תוטיחש ןופ

 עכעלטסירק יד ןופ סעיטַאּפמיס יד ןפַאשנייא ךיז ךיג ףיוא טפרַאדעג .,ןעגנוגנידַאב

 .רענַאזיטרַאּפ

 ןברעװרעד ,םעד טימ ןייגַאב ךיז ןענעק ,רעוװעג ןעמוקַאב טפרַאדעג טָאה'מ

 ,דלַאװ םעד ןענעקרעד ,גנודליבסיוא רעשירעטילימ ןופ םיללכ ערַאטנעמעלע יד

 -טיוט יד ןײגמֹורַא קינייוו ליפ ןענעק ןוא ןגעוו:דלַאו יד ןיא ךיז ןריטנעירָא

 ,ןרַאפעג

 םעד ,דלַאװ ןופ ךַארּפש יד ןייטשרַאפ וצ ןענרעלסיוא טפרַאדעג טָאה'מ

 ןרעהוצ ךיז טפרַאדעג ןרעיא עטציּפשעגנָא טימ טָאה'מ .שיורעג ןקיטכעדרַאפ

 -פיוא ,היח ַא ןופ רעדָא ,שטנעמ א ןופ זיא סָאד יצ ןדיישרעטנוא ,ךרָאש ןדעי וצ

 גנוטכיר יד ןענעכײצַאב ,ייז ?ןרירפישרעדנַאנופ , ןוא ןעגנַאלק ענעדיישרַאפ ןּפַאכ

 וא אוה ונלה, ןלעטשטסעפ ןוא סָאש ַא ךיז טרעה'ס טענַאװ ןופ קחרמ םעד ןוא

 רעשינַאזיטרַאּפ הפוקת רעטשרע רעד ןופ ןטייצ עלַא טעמכ ןיא לייוו ,?"ונירצל

 טרעיולעג טָאה טיוט רעד ןוא ןרַאּפעג טימ ןעוועג לופ דלַאװ ןיא זיא גנולקיװטנַא

 ,דלַאװ םעד ץוחמ ןגעוו יד ףיוא

 -נכערעגסיוא עלַא יד ןבָאה דלַאוװ רערָאנ-ישטלָאװ ןיא סָאטעג יד ןופ ןדִיי יד

 ןקיטולב קידארומ ַא םעד רַאפ יז ןבָאה טלָאצַאב ןוא טנרעלעג סעיצקעל עט

 | ,זירּפ

 הטיחש רעד ןופ ענעפָאלטנַא ןלייצרעד סע--
 -ַארעג ךָאנ רעגַאל רעזדנוא ןיא ןפיולוצ ןעמוק רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ

 ןייז ןלייצרעד וצ טָאה ייז ןופ רערעדעי ןוא הטיחש רעטייווצ רעד ןופ עטעוועט

 ןרָאװעג לוצינ זיא רע ױזַא יו ,עטכישעג
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 סנמלז ,קיסָאי רעקירָאי-15 רעד ןוא (יורפ סעינעּפורק לסָאי) עינעּפורק עקלע

 ןופ ןעניגַאב םעד זיוה ןיא זדנוא טימ ןעמַאזוצ ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןוז

 זדנוא רעטניה קידנפיול ,ןוא רעטצנעפ ןופ סױרַא ךיוא ןעגנירּפש ,הטיחש רעד

 רעד ךָאנ ןופ רעזייה יד ּוװ ,ָאטעג לייט ןטקידיײלעגסיױא ןופ רענטרעג יד רעביא

 -רַאפ ,רעטצנעפ ןוא ריט ענעפָא טימ עטסוּפ ןענַאטשעג ןענעז הטיחש רעטשרע

 .גיוא ןופ זדנוא ייז ןריל

 -עטלעהַאב רעטריקסַאמרַאפ טוג ןוא רעטקעדטנַא-טשינ רעד ןופ סייוו קיסָאי

 ןציירד ,ןטלַאהַאבעגסיוא ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,לַאטש רעזדנוא ןיא םעדיוב ןפיוא שינ

 ,ילוי ןטס25 ןופ הטיחש רעד תעב ,ןַאמ

 םעד ןיא ןײרַא ןכירק ,םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןרעטעלק עקלע ןוא קיסָאי

 ...ןטרַאװ ןוא טרָאד ךיז ןקעטשרַאפ ,"טישטש, ןטלּפָאט

 זיא ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא ןכירקוצסורַא .טרָאד ייז ןגיל גָאט ןצנַאג ַא

 .ךעלרעפעג

 רעהפיוא ןַא ןָא ןרעטשינ ,סיורג ןוא ןיילק ,גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד

 ,סעגָאלדָאּפ יד ףיוא ןסייר ייז ,ןדַיי עטעליוקעגסיוא יד ןופ רעזייה עטסוּפ יד ןיא

 רעד ןיא ןבָארג ייז .רעטערב יד סױרַא ןגָארט ןוא ךעלטנעוו רעדנַאנופ ןפרַאװ

 ,רָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ סױרַא ןּפעלש ןוא ,תורצוא קידנכוז ,דרע

 ,טשינרָאג ךיז ייב ןבָאה ייז ...טכעלש רעייז ןייז טעװ ,ןקעדטנַא ייז ןעמ טעװ

 ..טנעה ערעייז ןופ ךיז ןפיוקוצסיוא ידכ

 .םורַא טשרעה טייקליטש-תורבקה:תיב ַא .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס

 ,ייז ןרעטַאמ טשרוד ןוא רעגנוה

 .עגַאל רעבלעז רעד ןיא גָאט רעטייווצ רעד ןיוש

 זױה רעזדנוא ןופ ףיוה ןפיוא ףױרַא טרָאפ רופ ַא יוװ ייז ןרעה גנילצולּפ

 ,ץלָאה-ןערב ןקורט ןסיוטש ןגיל לַאטש ןיא ןטנוא ,לַאטש םייב ןייטש טביילב ןוא

 .ןגָאו ןפיוא סע טגייל'מ ןוא

 טדער'מ יוװ ןרעה ייז ,ךרָאש ןדעי ךעלטייד ייז ןרעה שינעטלעהַאב רעד ןיא

 .סע זיא ױזַא זַא ,ןײלַא טשינ ךיז ןביילג ייז .שידִיי

 ?יירפ םורָא רע טייג ?ןבילבעגנבעל ןדִיי יד ןופ רעצעמע ךָאנ זיא

 ..ןעמיטש עטנַאקַאב ...שידִיי טדער'מ .ןרעיוא יד ןָא ןציּפש ייז

 טגָאז -- לגניי ןייז ןוא (יקציטיווס) סעווייפ עקהשמ ךָאד ןענעז סָאד --

 .ןעקלע וצ קיסָאי
 טשינ ךיז טניפעג ןוז ןייז ןוא ןהשמ ץוח זַא ,טסעפ ןלעטש יז ןעוו ןוא

 שינעטלעהַאב זופ סױרַא ייז ןכירק ,ףיוה ןפיוא טשינ ןוא לַאטש ןיא טשינ ,רענייק

 ..ייז רַאפ ךיז ןזייוװַאב ןוא

 קיצפופ ,רענעמכַאפ "עטריגעליווירּפ, יד וצ ןרעהעג עילימַאפ ןייז ןוא השמ

 ױזַא רעד ןופ עדייבעג רעסיורג רעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךרעב תושפנ

 ."עצינלָאב , רענעפורעג

 -לבעטש ןופ םיוצ ַא טימ ןטכָאלפעגמורַא ןעוועג טשינ זיא *עצינלָאב , יד

 .טכַאװַאב טשינ ךיוא ןוא טָארד
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 ןגרָאמירפ םענעי ןיא הטיחש יד ןעוװעג לח טשינ זיא ןַאמ 50 יד ףיוא

 ,טסוגיוא ןט29 ןופ
 ןלעטשוצ טלָאזעג טָאה רע ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד ייב טעברַאעג טָאה השמ

 .ןכיק ערעייז רַאפ ץלָאה-ןערב

 .ןרָאפוצ השמ לָאז לַאטש רעד וצ זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעד

 ַאיסַאװ ,סורסייוו ןקירָאי20 רענעטיב םעד טימ ךיז טקידנעטשרַאפ השמ

 -רַאּפ רערָאנ-ישטלָאװ ןופ רעלדניברַאפ רעמייהעג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,קילעברַאה

 לָאמ טייוצ ַא ַאוטסקע גָאט ןבלעז םעד טמוק השמ ןעוו ןוא .,בָאטש-ןענַאזיט

 ךלימ ןוא טיורב ןעקלע ןוא ןקיסָאי רַאפ רע טגנערב ,לַאטש ןופ ץלָאה ןעמענ

 .דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ןלָאז ייז ױזַא יװ ןַאלּפ ןטעברַאעגסיױא ןַא ןוא

 קילעברַאה ַאיסַאװ ןײירַא ךיז טעבנג טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא

 עקלע ןוא עקסָאי סױרַא ןעיג ןכייצ ןטמיטשַאב ַא טל ןוא לַאטש רעד ןיא

 .שינעטלעהַאב ןופ

 עלַא ןגיל סע ּוװ טסייו רע ,טנגעג עצנַאג יד טוג טנכייצעגסיוא ןעק ַאיסַאװ

 .ײצילָאּפ רעשטייד ןופ ןטקנוּפ-סגנורעיול

 סױרַא יז ַאיסַאװ טריפ בוטש סענכש רעטלַא רעטניה ןופ רענטרעג יד ךרוד

 טוג םעד רעטניה לדלעוו ַא -- ?קינלָאשטּפ, םוצ ייז טגנערב רע ,?ןָאהיװ, םוצ

 טריפ ,(םינַאלס--ןעטיבי טקַארײ םעד קידנדיינשרעביא ,ןטרָאד ןופ ןוא ,יטנַאלּפ

 ,דלַאװ ןיא ןיירַא ַאיסַאװ ייז

 -יטרַאּפ ןופ ןעגנוזייוונָא ןייק טַאהעג טשינ טָאה ַאיסַאװ סורסייוו רעגנוי רעד

 רכש ןייק ןעמונעג טשינ ךיוא טָאה רע ...דלַאװ ןיא ןדִיי ןעגנערב וצ בַאטש-ןענַאז

 .ןבעל ןגייא ןייז ןלעטשנייא ןוא ָאטעג ןופ ייז ןריפסורַא רַאפ ןעקלע ןוא ןקיסָאי ייב

 ןשטייד יד ןעגנערב ,1942 רעבמעטּפעס ןט19 םעד תבש ,רעטעּפש געט 8

 .עצינלָאב ןופ תושפנ "עטריגעליווירּפ , 50 יד םוא

 .עילימַאפ ןייז ןוא יקציטיוס השמ ןעמוקעגמוא ךיוא זיא הטיחש רעד ןיא

 ןגיל יקסנַאלב חנ ןוא (ןוז סרעלַאמ עשטיא) יקסנַאלובַא לוולעוו-השמ

 ,בוטש סחנ ןופ טישטש-לּפָאט ןיא טקעטשרַאפ

 ןשינעטלעהַאב עטלייצעג יד ןופ ןעוועג זיא *ןטישטשי-לּפָאט; םעטסיס רעד

 ,ןלַאפעגנייא טשינ זיא ןשטייד יד .ןקעדוצפיוא ןעגנולעג טשינ זיא ןשטייד יד סָאװ

 .ןשטנעמ ןטלַאהפיוא ךיז ןלָאז ךַאד םוצ לטנעוו ןטלשטשעגוצ ַא ןיא זַא

 רעד טימ "?סענָארכס; ענעפורעג ױזַא עלַא יד ןענעז לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 עכלעוו ,ןעגנוריקסַאמ ןופ ןלַאפנייא עשינואג שממ ןוא רוטקעטיכרַא רעקידהנושמ

 רעד טימ ,ןפיוה יד ףיוא ןוא סעקזייה עניילק יד ןיא טיובעגפיוא ןבָאה ןדִיי יד

 .סנבעל ערעייז קיליײוװטיײצ ןעװעטַאר וצ גנונעפָאה

 .תוחּפשמ ערעייז בוטש ןופ סױרַא טריפ'מ יװ ןעעז לוולשוו-השמ ןוא חנ

 ףיוה ןפיוא ענעסָאשרעד ןגיל'ס יוװ ייז ןעעז "טישטש/, ןופ טלַאּפש ַא ךרוד

 רעד רעטניה ,לדנטרעג ןפיוא .סעדָאה יורפ ןייז ןוא שטיוועלעדנעמ לסָאי השמ

 רעטכָאט עטסגנִיי יד ,עקייח עקידססוג ַא ךיז טלּפַאצ ,טולב עשזולַאק ַא ןיא ,לַאטש

 .((רעטסוש רעדנילב רעד עמהרבא) יקציטיווס םהרבא ןופ

 ,טייזעצ ןגיל ןביילב םיגורה ךָאנ ןוא ןסָאש ןלַאפ סע
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 .ןביור ןוא ןטסירק תונחמ םורַא ןכירק רעזייה עטקידיילעגסיוא יד ןיא

 -לּפָאט ןיא ןעלוולעוו השמ ןוא ןחנ יוג ַא טקעדטנַא ןעהעש-גָאטימ יד ןיא

 רעבלעז רעד .לרעגײז-טנַאה ַא ייז ןופ רע טמוקַאב טלעגיץרחי אל יװ .טנַאװ

 םיא ןביג ייז ביוא ,טלעג ייז ןופ טרעדָאפ ןוא לָאמ ןטייווצ ַא ףיױורַא טמוק יוג

 ,ײצילָאּפ רעד וצ ןבעגרעביא ייז רע טעװ -- טשינ

 רעקידעבעל ןייק ."טישטש, ןופ סױרַא ייז ןעייג טכַאנ עבלַאה רעגייזַא 2

 בוטש סחנ רעביאנגעק .טייקליטש עקידארומ .ַא .ןגיל םיגורה יד .ָאטעג ןיא שפנ

 .שרדמה:תיב ןופ עדייבעג עסיורג יד ךיז טניפעג

 קָאטשניב ַא ןיא יו טשיורעג שרדמה:תיב ןיא ךָאנ טָאה קירוצ גָאט ַא טימ

 רעד טייטש טציא .תושפנ קילדנעצ עכעלטע ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד ;ןדַיי יד ןופ

 .עגפיוא ןענעז שרדמ-תיב ןופ רעטצנעפ 12 יד .הברוח ענעזָאלרַאפ ַא יװ ןינב

 םעד ןדניצרעטנוא ןסילשַאב לוולעוו השמ ןוא חנ .ןײרַא ןיהַא ןפייפ ןטניוװ .טלַארּפ

 עצנַאג סָאד ןענערברַאפ טײדַאב -- ןינב ןסיורג םעד ןדניצרעטנוא .שרדמה:תיב

 ץלַא .ךעלזייה עניילק עקימורַא יד ןּפַאכמורַא ךיילג טעװו רעייפ סָאד .לטעטש

 ןופ ןיגסױרַא רעייז הנכס ןיא ןלעטש רעבָא טעוװו רעייפ סָאד ...ןענערב טעװ

 קירוצ ךיז ןעִיצ ַײז .ךַאװ רעשטייד ַא טימ ןעמונעגמורַא זיא לטעטש סָאד .ָאטעג

 .ןַאלּפ רעייז ןופ

 לאומש ןופ ףיוה ןיא ןירַא ייז ןעמוק ,רעזייה יד עזאּפ ,רענטרעג יד רעטניה

 ןופ טיירב יד רעביא ןדיינש -- (בוטש סקינדור אנח ענעזעוועג) שטיוועלעדנעמ

 ,לכייט סָאד רעבירַא ןעייג ,יקסמיארפא השמ ןופ ןטרָאג ןיא ןײרַא ןפיול ןוא סַאג

 -עבַאשז,; ךרוד ,ןטרָאד ןופ ןוא לימ רעטנערבעגּפָא רעד ןופ טייז ןטייווצ ןפיוא

 ןופ בוטש ןרעטניה ,?קינשעלָא, ןקיּפמוז ןיא ןיײרַא ךיז ייז ןּפַאכ ,לסעג "עקאווק

 עטשרע יד יצ קידנעמוקוצ ןוא ,((דימש רעביוט רעד קחצי) שטיווָאליא קחצי

 ךיז ייז ןסיוטש ,לימ (ףמַאד) ןעװָארַאּפ םעד ןבעל ,עשטערַאז ףרָאד ןופ ךעלזייה

 טייקרעטצניפ רעד ןיא .ןימלע-תיב ןבענ טגיל סָאװ ,לורטַאּפ ןשַיײצילָאּפ ַא ףיוא ןָא

 .רעייפ ַא יז ףיוא לורטַאּפ רעד טנפע טכַאנ ןופ

 .דלעפ-לפָאטרַאק ןקיאייברעד ַא ןיא ןירַא ךיז ןפרַאװו לוולעוו-השמ ןוא חנ

 ,טליטשעגנייא ךיז טָאה רעייפ סָאד ןעוו ןוא ,ױזַא ייז ןגיל טייצ העש א רעכעה

 רעביא טכַאנ עצנַאג ַא קידנעשזדנָאלב ןוא דלעפ-לפָאטרַאק ןופ סױרַא ייז ןכירק

 .רעגַאל רעזדנוא וצ ,דלַאװ ןיא ייז ןעמוק ,ןּפמוז ןוא רעדלעפ

 קידנטלַאהַאבסיױא ,הטיחש רעטייוצ רעד ןופ ךיז טעװעטַאר ןיקסערב דוד

 ענעזעוועג) יקציוואסיל ןרהא ןיפ ןטרָאג ןיא ךעלבעב "סעקשטיט , ןשיוװצ ךיז

 .יקסנילַאג שרעה בייל ןופ בוטש

 טקעדטנַא ,יקציווָאסיל םענעמוקעגמוא ןופ בוטש יד טציזַאב סָאװ ,יוג ַא

 בָאה סָאד ןבעג וצ םיא ןגָאזוצ ןרַאפ גָאט ןצנַאג ַא םיא *טיה, רע ןוא ןדוד ךיילג

 ןעוו .תונכש ןיא ךיז טניפעג סָאװ בוטש סלטיג ,סרעטסעווש ןייז ןופ סטוג ןוא

 עלופטרעוו בוטש סרעטסעווש ןייז ןופ סױרַא דוד טגָארט ,ןפָאלעגוצ זיא טכַאנ יד
 ."הרימש; רעד רַאפ יג םעד ייז טימ טלָאצַאב ןוא ןכַאז

 ןפיוא רענטרעג יד ךרוד סױרַא דוד טייג טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא

 רעד ןיא רָאטיכ ַא וצ ןָא טמוק רע ,ערַאשטש יד רעבירַא טמיווש --- ?ןָאהיװ;
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 -ַאֹּפ רעטנַאקַאב טוג ַא סדוד ךיז טניפעג סע ּוװ ,שטיוועקטעד ףרָאד ןופ הביבס

 רעד ךָאנ ןופ גָאט ןט5 ןפיוא .רעייש ןיא ךיז ייב םיא טלַאהַאב רעכלעוו ,קַאיל

 .רעגַאל רעזדנוא ןיא דוד טמוק הטיחש

 ןפיוא ןשטייד יד ןעניפעג ,טסוגיױא ןט30 םעד ךָאנ ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא

 דוד טנעה עריא ףיוא טגָארט עכלעוו ,(ןיקסערב עקנעיכ) עמַאמ סדוד ?ןָאהיװ;

 .ײז ןסישרעד ןוא לרעטכעט עקירָאי-2 עקנַארק

 םעד עיניּפ) שטיװָאטַאלּפ האל:היח יורפ רעד סיוא ייז ןכוז ?ןָאהיװ, ןפיוא

 .לרוג ןבלעז םעד טָאה עכלעוו ,(בייוו סרעטסוש

 .ָאטעג ןטעליוקעגסיוא ןיא ןבעל סָאד ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא טשינ זיא ךָאד ןוא

 ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש ןיא ,סרעקנוב עשידרערעטנוא ערעטצניפ 2 ןיא

 .סנבעל עשידִיי ןופ ןקנופ טייצ ערעגנעל ַא ךָאנ ןעילט

 רעד רעטנוא לענוט ַא יו טיובעג זיא סָאװ ,ןוויוא ןיא ,שרדמה:תיב ןיא

 קעדוצ ַא טימ ןביוא -- ּפערט ךרוד זיא וצניהַא גנַאגּפָארַא רעד ןוא עגָאלדָאּפ

 .שינעטלעהַאב ַא טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא -- ריט ַא ןופ

 רעד ןופ ןעניגַאב ןיא ןבָאה ןוויוא ןשידרערעטנוא ןסיורג םעד טָא ןיא

 ןויצ -ןב םעדייא ןייז ,סענכַאש עבייל :טלקמ-םוקמ ַא ןענופעג הטיחש רעטייווצ

 .ךעלרעדניק 2 עריא טימ רעטכָאט עטייווצ ַא סעבייל ןוא יקסווָאכודרָאמ

 ערעגנעל ַא ףיוא זיײּפש טיירגעגוצ ייז ןבָאה דרערעטנוא ןטרעיומעג םעד ןיא

 ןגעלפ גָאט ןצנַאג ַא .ו"ַאא רעגעלעג ַא יוװ ,?ןטייקכעלמעװקַאב , ערעדנַא ןוא טייצ

 ןייז טגעלפ ,עגָאלדָאּפ רעד טימ עיניל רעכיילג ַא ןיא ,ריט יד .ןוויוא ןיא ןגיל ייז

 שרדמה-תיב ןיא ןײגפױרַא ,ןוויוא ןופ ןכירקסױרַא ייז ןגעלפ טכַאנייב .טכַאמעגוצ

 טסילפ סָאװ ,לכייט ןופ רעסַאװ רעמע ןַא ןּפעשוצנָא ,טפול עשירפ ןעמעטָאוצניײא

 .ןשַאװמורַא ךיז ןוא טשרוד רעייז ןליטש ,דָאב רעשלהק רעד רעטניה

 טרעדנוה רָאּפ ַא יו רעמ טשינ ,שרדמה-תיב ןופ לכייט סָאד זיא טייוו טשינ

 ,רַאפעג-סנבעל טימ ןדנוברַאפ זיא רעסַאװ ןעגנערב סָאד .טירט

 רעד ןופ ןטינשעגּפָא -- "ןבעל, רעייז ןגיוצעג ױזַא ךיז טָאה גָאט ךָאנ גָאט

 .ןרעוו וצ טזיילעגסיוא זיא'ס ןעוו גנונעפָאה ןופ קנופ ַא ןָא טלעוו רעצנַאג

 לָאמ ןייא ןייק קידנעעז טשינ רבק ןקידעבעל ןיא ןיוש ןגיל ייז יװ ןכָאװ 2

 .גָאט ןופ טכיל ןוא ןוז רעד ןופ ןייש יד

 "םיטיײח, רעד ךיוא יו ,שרדמה:תיב םורַא רעזייה עשידִיי ענעזעוועג יד

 "םינכש, יד רַאפ .תוחּפשמ עשַיױג ןופ טניױוװַאב ןענעז ,(תוכאלמ-ילעב ןופ לוש)

 ..ןטיה טוג ךיז ןעמ ףרַאד

 יװ זיא רעניזונייא ןוווא יד ןופ רענייא ןעוו ,טכַאניב טעּפש ,לָאמנייא

 רעד ןיא יג ַא טקרעמַאב םיא טָאה ,רעסַאװ ןּפעש לכייט םוצ סױרַא קידנעטש

 ןיירַא קירוצ טייג רע יוו ךָאנ םיא טריּפש יוג רעד .טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ

 ,..שרדמה:תיב ןיא

 ,שרדמה:תיב ןיא ןעמרַאדנַאשז עשטייד טימ יײצילָאּפ טמוק סנגרָאמוצ ףיוא
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 ,תושפנ עשידִיי 6 יד ןיפ שינעטלעהַאב סָאד ייז ןקעדטנַא ןשינעכוז עגנַאל ךָאנ ןוא

 .ןווייא ןופ סױרַא ייז טביירט'מ

 יד טלייצרעד -- ןעזעגסיוא ןבָאה ייז יװ ןקוקוצנָא ןעוועג זיא קערש ַא --

 םיטרּפ יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה יז ןעוו ,ַאקסװָאלסַאמ עילָא ןיטסירק רענעטיב

 ;1944 יאמ ןיא עװקסָאמ ןופ ןעמוקקירוצ ןיימ ייב

 -סעג יד רעביא ייז ןעמ טריפ עשזַאס ןיא עטרימשעגסיוא ,ענעסקַאװַאב ---

 | .לטעטש ןופ ךעל

 ןקוקוצנָא ,ײצילָאּפ ,ןטסירק םלוע רעקירעגיינ ַא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה'ס --

 ,לקַאטקעּפס ןקירעיורט םעד

 .ןסָאשרעד ןגיוא סנעמעלַא רַאפ ייז ןרעוו ףוסל ---

 ןעוועג זיא ,שרדמה-תיב ןבענ ,שטיוועלעדנעמ עיניב ןופ זיוה ענעזעוועג יד

 -סייו ַא ןופ טצעזַאב זיוה סָאד זיא הטיחש רעד ךָאנ ןוא ָאטעג ןט2 ןופ חטש ןיא

 .החּפשמ רעשיסור

 -סיוא ןלעיצעּפס ַא ןיא ,זיוה םעד ןיא רעמיצ ַא ןופ עגָאלדַאּפ רעד רעטנוא

 יױורפ יד טגיל ,טייצ רעסיוועג ַא ףיוא זיײּפש טימ טגרָאזַאב ,רעלעק ןטיובעג

 .ךעיײרעטכעט 2 עריא טימ (סלאירבג) שטיוועלעדנעמ םייח-השמ ןופ

 ךרעב ןטלַאהסױא טנעקעג ןטרָאד ןבָאה ייז ױזַא יוװ ןייז וצ גישמ רעווש

 .החּפשמ רעשִיױג רעד ןופ ןרעוו וצ טקרעמַאב טשינ ןוא םישידח ייווצ

 ןיא .קנַארק ךעלרעדניק ייווצ יד ןרעוו ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא קידנבעל

 טגָארטרעד סע יװ החּפשמ עשִיוג יד טרעהרעד טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד

 ,גונעג ןעוועג זיא סָאד ...עגָאלדָאּפ רעד רעטנוא ןופ ןייוועג רעטקיטשרַאפ ַא ךיז

 -כעט עקנַארק ייוצ עריא טימ עמַאמ עשידִיי יד טרעוו ירפ סנגרָאמוצ ףיוא זַא

 ןסָאשרעד ןשטייד יד ךרוד ךעלרעט

 רעד ןעוו ,רעכלעוו ,קילעברַאה ַאיסַאװ ןבעגעגרעביא רימ טָאה םיטרּפ יד

 רעבמעצעד ןיא זיא ,..סיפ ענייז רעטנוא ןענערב ןעמונעג טָאה ןעטיב ןיא ןדָאב

 םעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא רע ןוא ,דלַאװ ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג 23

 .(?סורָאלעב ַאיַאקסטעוװָאס,) ןעוועג ןיב ךיא ּווװ דַאירטָא ןשינַאזיטרַאּפ ןבלעז

 א

 -עז ,הטיחש רעטשרע רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי 8 יד ןופ

 קיסָאי ,ינעּפורק עקלע :ןעמוקעגמוא ןדנעטשמוא ענעדיישרַאפ ייב דלַאװ ןיא ןענ

 .יקסנַאלוב חנ ןוא ןיקסערב דוד ,יקסווָאקדוי עקיארפא ,(יקסנַאליגָאמ) סנמלז

 ןופ רעביירש רעד ןוא יקסנַאלובַא לוולעוו:השמ :;קרָאי-וינ ןיא טבעל ןמלז

 .לארשי-תנידמ ןיא -- תורוש יד

8 = 
8 

 *ןדיי עכעלצונ, ןַאמ 40 רעביא יד ןבילבעג ןענעז הטיחש רעטייווצ רעד ךָאנ

 תוחּפשמ עשידִיי *עטריגעלױוירּפ, ומכ עכעלטע ךָאנ ןוא *עצינלָאב , ןופ ןינב ןיא

 יײז ןופ לייט ַא רעביא ,ןידלָאג לקנַא-לאומש ןופ (עצינלָאב ןבעל) זיוה ןיא
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 -ירפ ןיא ןלזג ןופ ףלח רעד ןטימעגסיוא טשינ טָאה (סנידלָאג) זיוה םעד ןיא

 ,טסוגיוא ןט29 םענופ ןגרָאמ

 -נַאשז עשטייד עשיחצור יד "ןרעכיזרַאפ הטיחש רעד ךָאנ סנגרָאמוצ ףיוא

 ןלעוו ייז ,ןרירנָא טשינ ןעמ טעװ ייז זַא ,"עצינלָאב, רעד ןופ ןדִיי יד ןעמרַאד

 ..ןבעק ןביילב

 "שכעלצונ, יד ייז ןביולרעד "תוחטבה, ערעייז וצ גנוקיטפערקַאב ַא יו

 טשינ) ראוטָארט ןפיוא ןייג ,לטעטש ןופ ןצענערג יד ןיא יירפ ךיז ןגעװַאב וצ ןדִיי

 ערעייז ןופ ןעמענּפָארא וליפא ןוא (הריזג יד ןעוועג זיא סע יװ ,סַאג ןטימ ןיא

 ןופ ןעזעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעטאל עלעג עקידנעיירש עסיורג 2 יד םישובלמ

 רבוע טָאה סע רעוװ ןוא ןגָארט וצ ןדִיי ןדעי רַאפ בוח ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םיקחרמ

 ,התימ ביח ןעוועג זיא -- גנונעדרָארַאפ רעד ףיוא ןעוועג

 -פיוא יד ןרעפעלשנייא טלָאװעג רעדרעמ יד ןבָאה ןעלטימ עכלעזַא טימ

 זיא סָאװ ,לרוג רעד טשינ טרַאוװרעד ייז זַא *עטריגעליוװירּפ , יד ןופ טײקמַאזקרעמ

 .ןדַיי עלא ראפ ןרָאװעג טעמתחעג

 ָאטעג רעייז ןופ "ןדִיי-ץוש , יד סורַא ןעייג הטיחש רעד ךָאנ געט עכעלטע

 ןוא רזעילא ןוז ריא ,קחצי-השמ ןַאמ ריא ,קינזער המחנ :דלַאװ םוצ געוו ןפייא

 .לטיג רעטכָאט ריא

 ןיא קידנעמוקנײירַא ןוא דלעפ ןפיוא סױרַא ייז ןעייג דָאס סחלג םעד ךרוד

 ןסישרעד ןקחצי-השמ .ײצילָאּפ ןוא ןעמראדנאשז ןָא ייז ןגָאי ,קינעשלָא רעינדור

 .סעטסוק רעטניה ךיז ןקעטשראפ וצ ןזייווַאב רעטכָאט ןוא ןוז ריא טימ המחנ .ייז

 .טשינ ןעניפעג ןוא םורַא ןכוז ,םורַא ןפיול ןטידנַאב עטעשויעצ יד

 דלַאװ ןיא ןָא ייז ןעמוק ןעגנורעדנַאװ ןוא ןעגנובעלרעביא ערעווש ךס ַא ךָאנ

 ,רעגַאל רעזדנוא ןיא

 :טלייצרעד קינזער המחנ

 לאומש ןופ זיוה ןיא עילימאפ ריא טימ ךיז יז טניפעג *עטריגעליווירּפ , סלַא

 זיוה םענופ רעניווונייא יד (סהינפצ דוד לשריה ןופ זיוה ענעזעוועג) ,לקנאי

 ןיא הטיחש ַא רָאפ טמוק ןעניגַאב ןקיבלעז םעד ןיא זַא ,טסּוװעג טשינ ןבָאה

 יז ,ןסָאש ענלצנייא טײז-ָאטעג ןופ ייז ןרעהרעד לָאמאטימ .לטעטש קע ןטייווצ

 ,קיאורמוא ןרעוו

 יײז טוט ןוא רעדניק יד ףיוא טקעוװ (קַאילָאּפ םייה רעד ןופ) סָאק עקייח

 -רעד ךיז ?עיצינלָאב , ןיא (ףיוה ןכרוד) ןיירַא טפיול עקייח .םישובלמ ערעייז ןָא

 סיוא טזייו .בוטש ןיא שפנ ןקידעבעל ןייק טשינ טפערט ןוא ייז ןופ סעּפע ןסיוו

 ּפָארא ןענעז ייז ןוא הטיחש רעד ןופ טסּוװעג ןבָאה רעניווװנייא-?עיצינלאב, יד זַא

 רעטנוא ןופ ןרעלעק יד ןיא "סענָארכס; עטיירגעגוצ ערעייז ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 ןשינעטלעהַאב עטריקסאמראפ ערעייז יונעג ךיז ןעניפעג סע ּוװ .עיצינלאב רעד

 ,טשינ יז טסייוו

 סע סָאװ טשינ טסייוו ייז ןופ רענייק .קירוצ עקייח טמוק עטלפייווצרַאפ ַא

 ...טרַאװ'מ .רָאפ טמוק



 373 ןעטיב סקנפ

 סקאמ םרַאדנַאשז רעד ןיירַא טפיול'ס ןוא זיוה ןופ ריט יד ךיז טנפע םיצולּפ

 סא טנעייל עקלוש ןוא טנַאיצילָאּפ ןשיסורסייו ַא ןופ גנוטײלגַאב ןיא עקלוש

 :ריּפאּפ ַא ןופ

 סדוד ןוא רעטלא רעד ןידלָאג ,סָאק עקייח ,דניקּרַאמ ןופ יורפ יד ,הנח --

 יורפ ןייז ןוא ןידלָאג לקנאי לאומש ןטלַא ןופ ןוז רעד ,דוד) .סױרַא ךעלדיימ ייווצ

 ,((הטיחש רעטשרע רעד ןיא ןעמוקגעמוא ןענעז לטיג

 ןופ סױרַא טייג ךעלעדיימ עניילק ייווצ יד ןופ רעטעפ א ,קַאילָאּפ בקעי

 ךיז טעדלעמ ןוא לביטש-רעביוא ןפיוא טאהעג טָאה רע סָאװ ,שינעטלעהַאב ןייז

 טייל החּפשמ רענעמ עלַא; ןעקלוש וצ

 ןיילַא ןוא בוטש ןופ סױרַא ריא טריפ

 ."ביילב טשינ ךיא ליוװ

 טביירט לקנַאי-לאומש ןטלַא םעד

 בלַאה ,ןסיוװרָאב ַא זיוה ןופ סױרַא עקלוש

 ךיז טימ טריפ לקנַאיײלאומש .טעקַאנ

 .ךעלקינייא ייווצ ענייז טנעה עדייב ןיא

 יד ךיז טימ ןעמענ ןטידנַאב ייווצ יד

 יז ןזָאל עקירעביא יד .תונברק סקעז
 .זיוה ןיא רעביא

 רעד ןופ םיטרּפ ךָאנ רעביא טיג המחנ

 .עזעג טָאה יז סָאװ ,הטיחש רעטייווצ

 -סױרַא טָאה עקלוש יו םעד ךָאנ ךיילג

 ,תונברק סקעז יד בוטש ןופ טריפעג

 רעקידעבעל רעד ןיא ןָא ייז רע טסילש

 -כרוד ןענעז עכלעוו ,ןדִיי יד ןיפ היוול

 .זיוה םעד ייברַאפ ןעגנַאגעג

 ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ עקידנגייווש

 יד געװו ןטצעל רעייז ןעגנַאגעג ןענעז

 .ָאטעג ןופ ןדִיי

 עשטייד הנחמ ַא ןופ עטלגנירעגמורַא ןעגנאגעג ןענעז םיתמ עקידעבעל יד

 גוצ םעד ןיא .רעניווטיל עטרידנומ ןוא ןטנאיצילָאּפ עשיסורסייוו ,ןעמראדנאזז

 יד ןופ רענייא ןייק .לדָאה-האל עמַאמ עטוג ןיימ געוו ןטצעל ריא ןעגנאגעג זיא

 .טנייוועג טשינ טָאה ןדִיי ענעבירטעג טיוט םיצ

 ןופ טילּפ ַא) יקסנילעמעשט ןסינ טייג היול רעקידעבעל רעד ןופ ץיּפש ןיא

 רענעטיב ןופ טמאטשעג (יקסדורגָאװָאנ-יקסנילעמעשט עינָאס ןופ רעדורב ,עשרַאװ

 ..לרעטכעט קירָאי-2 ןייז סמערָא ענייז ןיא טלַאה ןוא ןרעטלע

 .רעטכָאט ריא טימ טמערָאעג טייג (שזדָאל ןופ הטילּפ ַא) קאנַָאשטלָאװ יורפ

 ןופ ןעייג סע יו ,רעטכָאט סהמחנ ,לטיג טעז ,טייצ-גָאטימ ,רעגייזא 2

 םעד ןטָאשראפ סע ןבָאה ייז .טנעה יד ןיא ןעלדיר טימ םירעוּפ טייז רעילָאּפַאז

 ..!רֿפק"דערדירב

 -רעד ךיז טסייה ןוא עקלוש חצור רעד זיוה ןיא ןײרַא לָאמאכָאנ טמוק סע

 ןידלָאג בקעיי-לאומש
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 -טרעוו ןבעג וצ טגָאזעגוצ םיא טָאה עכלעוו ,סָאק עקייח ןופ םישובלמ יד ןעגנַאל

 סעקייח ןיא טכוז עקלוש סקַאמ ..ןבעל סָאד ריא ןעקנעש רַאפ ןכַאז-גנוריצ עלופ

 .גנוריצ יד טניפעג ןוא םישובלמ

 ןבעל ןביילב ייז זַא ,בוטש ןיא ענעבילבעגרעביא יד *טסיירט, טידנַאב רעד

 ..ןסע וצ טיורב רָאפ ייז טגייל רע ןוא

 ןוא שטימזוק ןָאטנא סורסייו רעד ,לטעטש ןופ טיָאװ רעד ןיירא טמוק סע

 -עג רע ןזיא ןזיוה ןָא ,ןזיוה ענעפָאטש עטוג רָאּפ ַא ןבעג םיא לָאז'מ טרעדָאפ

 ..ןטעב טָאג עווקרעצ ןיא טייג רע ןעוו ןטייבוצרעביא סָאװ טשינ טָאה רע ...ןבילב

 ןוא םישובלמ ןדִיי יד ייב טביורעג רדסכ טָאה רע יוװ ,םעדכָאנ ןעוועג זיא סָאד

 .ןכאז עלופטרעוו ערעדנַא

 רזעילא ןוז סהמחנ שינעטלעהאב ןופ ןײגסױרַא לָאז סע זא טרעדָאפ עקלוש

 סעפאש יד ןעמענרעדנאנופ לָאז רע ןבָאה םיא ףראד רע ,(רעילָאטס ַא ךאפ ןופ)

 ןדַיי ענעסָאשעצ סָאװ:רָאנ יד ןופ רעזייה יד ןיא

 ןופ (רעזייל) רזעילא טלייצרעד טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ קירוצ קידנעמוק

 .ָאטעג םורַא ןוא ןיא טײרּפשעצ ןגיל םיגורה .ָאטעג ןיא ןברוח

 יד ףיוא רענעסָאשרעד ַא טגנעה (סעקשטָא) רעטסוש רעד .םײהקַאז לכימ

 (עקרעקסירב יד) קישטנעליוו האל-הרש .ָאטעג רעטמיױצעגמורַא רעד ןופ ןטָארד

 .ךיוב םענעסירעצ ַא טימ םיא ןֹופ טייו טשינ טגיל

 ,ןליוק-סיירפיוא טימ רָאנ ןדִיי יד ןיא ןסיש ןגעלפ ןשטייד יד

 ןייג טזומעג טָאה רעכלעוו רעד ,שטימזוק ןָאטנַא זיא ,םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 ענייז ןופ רענייא ףיוא ,ןדִַיי עטעגרהעג ןופ ןזיוה ןיא ןייז ללּפתמ רעטסיולק ןיא

 עכלעוו ,ןסורסייוו ייווצ ךָאנ טימ ןעמאזוצ ,ןעטיב--םינָאלס טקארט ןפיוא ,תועיסנ

 -יטרַאּפ עפורג ַא ןופ ןרָאװעג טראוועגּפָא ,ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה

 .טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז יירד עלא ןוא רענַאז

 הא

 ןעטיב ןיא "ןדִי עכעלצונ, יד ןבעל סע יוזא יװ ,ןסורג ןעמוקאב רימ

 טשינ םעד ןופ טנירטנא הטיחש רעטייוצ רעד ךָאנ גָאט ןטרעפ ןפיוא

 -.סוש םעד גילעז) אקציווָאכושז ענכיוו ?עיצינלאב., ןופ --- גייטש ןטמױצעגמורָא

 ,םישובלמ עשירעיוּפ ןיא טדיילקראפ .לרעטכעט קירָאי 8 ריא טימ (יורפ סרעט

 טיירב רעד ןיא רעביא טדיינש --- עיצינלאב ןופ סיורא גָאט ןטימ ןיא ענכיוו טייג

 יד ןשיוצ עקנָאל רעד וצ דָאס סחלג ןופ ,"דָאס סחלג/, ןיא ןיירַא טמוק ,סאג יד

 | | .עינדור ןוא עשטעראז רעפרעד

 יו ידוק, -- .ייז ןענעקרעד ,תומהב ערעיז ןעשַאּפ עכלעו ,רעכוטסַאּפ

 ,..?"יקווודישז

 רעכוטסאּפ יד זַא ,טרָא םעד ןופ לענש ךיז ייז ןרעטייוורעד דחּפ סיורג ןיא

 ןרעיול עכלעוו ,ןטנאיצילָאּפ וצ רעדָא ,ןעמרעדנַאשז יד ראפ ןרסמ טשינ ייז ןלָאז

 | .ןגעוו עלַא ףיוא

 וצ געו םעד ייז טזייו ,דלעפ ןפיוא ןענעגעגאב ייז עכלעוו ,עטרעױּפ ַא
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 רעכלעוו ,רעױוּפ רעגנוי ַא געוו ןקידרעטייוו םעד ייז טזייוו עינדור ןופ ןוא ,עינדור

 .דלעפ ןייז טרעקַא

 ןעוו ,ןדִַיי-ָאטעג רענעטיב יד ןופ שינעלמיטעצ ןוא קערש יד ןעוועג זיא סיורג

 רעפרעד יד וצ --- סרעזייווגעוו עשיוג ןופ דסח םוצ ןעמוקנָא טפראדאב ןבָאה ייז

 קחרמ רעד ןוא גיוא ןטימ ןעזעג לטעטש ןופ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עשטעראז ,עינדור

 .רעטעמָאליק ַא ןופ רעקינייו ןעוועג זיא ייז וצ

 -רעב) יקסווָאקדוי עלהרש רעגאל רעזדנוא ןיא טמוק רעטעּפש גָאט ַא טימ

 סהרש .ךעלרעטכעט יירד עריא טימ (יורפ סהילדג עקהשמ ,סדמלמ םעד עשט

 טימ לופ ןעגנוריסאּפ ןופ טייק עגנאל א ןעוועג ךיוא זיא ?עיצינלאב תאיצי,

 ךיז ןבָאה ייז זיב קערש-טיוט טימ טײרּפשעג ןעוועג זיא געוו רעד ןוא תונכס

 ,דלאוו ןופ רעמיײײב עטשרע יד ןשיוװצ טּפאכעגניירַא
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 ....לַאמרָאנ, ןבעל סָאד זיא ,ענכיוו ןוא הרש ןלייצרעד ,"עיצינלאב , ןיא

 טרירטנעצנָאק ןענעז עכלעוו ,תוחּפשמ ערעייז טימ תוכאלמ-ילעב עשידִיי יד

 ןעיינ ייז ,טייצ רערעגנעל א ףיא טעברא טימ ןפרָאװַאב ןענעז ,זיוה םעד ןיא

 סָאװ ,רעדעל ןוא ףָאטש ללש םעד ןופ גרַאװכוש ןוא םישובלמ סייררעביא ןָא

 ענעזָאלרַאפ יד ןופ טביורעגסיוא ןבָאה ,ײצילָאּפ ןוא ןעמראדנַאשז ןשטייד יד

 .טעליוקעגסיוא ןבָאה ייז רעניווונייא סנעמעוו ,רעזייה עשידִיי

 .שיצינלאב , ןיא טײל-ָאטעג עשידִיי יד וצ ןטידנאב יד ןענעז *ךעלטניירפ,

 זא ,ןרעכיזראפ ןייא ןיא ןטלאה ןוא תונברק עקיטפנוקוצ ערעייז וצ ןעלכיימש ייז

 .ןבעל ןביילב ןלעוו ייז

 יד ןביול ייז ,םישובלמ עטיינעגפיוא יד ךיז ףיוא ןָא ןטסעמ רעדרעמ יד

 רעדיינש ןוא רעטסוש עשידִיי יד ןופ טעברַא עטוג עשינעמכַאפ יד ,ףָאטש עטוג

 ...ןרעכיזרַאפ ןוא

 -עג ןענעז ,ןוז רעקירָאי-:12 סיקסנאשזָאר לארשי ,קילומ ןוא לגנַיי סענכיוו

 .תומהב עקסרעמרַאדנַאשז יד ןעשאּפ ןוא רעכוטסאּפ ןרָאװ

 ערעייז ןשַאװ ןוא ןפרּוװסיוא יד רַאפ שעװ עיינ ןעיינ ןעיורפ עשידַיי יד

 .שעוו עקיצומש

 -ייז טריזַאר ןוא םינילת יד ןופ ּפעק יד טרעש (סהילדג) יקסווָאקדוי השמ

 .םיפוצרּפ עטעשויעצ עטפאהלקע ערע

 -ילַאּפ ןוא עקסרעמראדנאשז יד טדיילקאב ,רעמיר רעד ,רענקרעב לטָאמ

 .ןענאּפשעג ןוא ןעלטָאז עיינ ןיא דרעפ עשיאייצ

 "טגרָאזַאב, ןוא טעברַא טימ טגרָאזַאב ןענעז ?עיצינלַאב , ןיא ןדִיי עלַא

 יד .ןעמראדנאשז יד ראפ גרַאװכוש ןוא םישובלמ ןעיינ ייז ןמז-לכ ןבעל טימ

 | ...ןרעכיזרַאפ ...ןרעכיזרַאפ ןוא ךעלביל ןעלכיימש ןעמרַאדנַאשז

 טיוט רעד ...ייז טראוורעד סע סָאװ טסווועג ןבָאה "עיצינלאב , ןיא ןדִיי יד

 ..סנ א ןעשעג טעוו'ס זא ,טפָאהעג ייז ןבָאה ךָאד ...לעווש ןפיוא ןענאטשעג זיא

 ןוא עדניה יורפ ןייז *עצינלָאב , ןופ סױרַא רענקרעב לטָאמ טריפ ןוחטב-רתיל
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 רעבָא ,לטעטש ןיא טסירק ןטנַאקַאב ַא ייב ייז טלַאהַאב ןוא ךעלרעדניק ערעייז

 עלַא ןעמוק ייז --- ןוא דלַאװ ןיא ןעגנערבוצניירַא ייז ןעלטָאמ טשינ טגנילעג'ס

 ."עצינלָאב, ןיא קירוצ

5 28 8 
, 
 יב

 -ייוצ רעד זיב ,הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ ןופ הפוקת רעצרוק רעד ןיא

 "יח ןעוועג (הטיחש רעטשרע רעד ןופ) ןדִיי ענעבילבעגנבעל יד ייב ןענעז ,רעט

 זַא ,םעד רַאפ ןעוועג זיא לייט ַא ה"ד רעגָאז ןיינ ןוא רעגָאז--ָאי ןופ תועד-יקול

 רעדייא ,דלַאװ ןעיירפ ןיא ןעמוקמוא רעסעב לייוו, ,דלַאװ ןיא ןייג ָאי לָאז'מ

 לייט ַא ןוא ."הטיחש רעד וצ ןסּפעש יו ןרעוו ןבירטעג ןוא ָאטעג ןיא ןביילב

 ןוא ןפלעה טעװ טָאג לייוו, ,ָאטעג ןיא ןביילב לָאז'מ זא ,םעד רַאפ ןעוועג זיא

 -עג טָאה (יקציוואר) טחוש רעד למהרבא ."ןייז טשינ הטיחש ןייק רעמ טעװ סע

 זַא ןוא -- (?לארשי טָאג וטסדנעלרַאפ יצ) "לארשיב השוע התא הלכה; :טהנעט

 ,טלעק ,רעגנוה ןופ טיוט ןעמַאזגנַאל א טימ ןעמוקמוא יוװ ייס ןעמ טעװ דלַאװ ןיא

 ןבָאה ,טרפב .."ןעניפעג ךיוא דלאוו ןיא זדנוא ןלעוו ןשטייד יד ...ןטייהקנארק

 -טיוט טימ ןדנובראפ דלאוו םוצ געוו רעד ךָאד זיא ,טהנעטעג "רעגָאז-ןיינ, יד

 יד עכלעוו ,םיגורה ןופ לטעצ ַא ןענעיילסיוא ייז ןגעלפ היאר ַא יװ ןוא ןרַאפעג

 ,דלַאװ םוצ געוו ןפיוא ָאטעג ןופ סױרַא ןענעז ענעי תעב טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד

 ןוא תודחא ןעוועג ןדָאב םעד ףיוא ןגעקַאד זיא "עיצינלאב , ןיא ןדִַיי יד ייב

 ןענעז עלא טעמכ ...דלַאװ ןיא ןייג וצ טשינ :טכאמעג ייז ןבָאה תחא-די ַא יװ

 .רעגָאז ןיינ ןעוועג ייז

 ;:רענייא ךָאנ טקריוועג ייז ףיוא טָאה רעגָאז ןיינ יד ןופ ןוויטָאמ עלַא יד וצ

 ".ןבעל ןטימ רעכיז יו טעמכ ןעמ זיא ,טעברַא ןייז טעוו'ס ןמז-לכ,

 "שיצינלאב , יד ןזָאלראפ טלָאװעג ןבָאה רעדניק ערעייז טימ ןעיורפ לייט ַא

 ןבָאה ענכיו ןוא הרש .םעד ןגעק ןעוועג רענעמ יד ןענעז ,דלַאװ ןיא ןייג ןוא

 ןופ לייט א קידנזָאלרעביא ,רענעמ ערעייז ןופ ןסיוו םעד ןָא טעבנגעגסױרַא דיז

 ןייז ךָאנ טגָאי (ןאמ סהרש) יקסווָאקדוי השמ ."שיצינלאב , ןיא תוחּפשמ ערעייז

 זיא יקסווָאקדוי השמ .רעגַאל רעזדנוא ןיא סנגרָאמוצ ףיוא ןָא טמוק ןוא עילימאפ

 ױזַא) הסיפת-עיצינלאב רעד ןופ סױרַא זיא רעכלעוו ,דַָיי רעטצעל רעד ןעוועג

 טשינ ןדִיי ןייק רעמ טרָאד ןופ ןענעז םיא ךָאנ .יָאטעג רעטירד , רענעפורעג

 ..ןעמוקעגסױרַא

 ,1942 רעבמעטּפעס געט עטשרע

 -ימ עשטייד עסיורג .גנאל טשינ טרעיוד דלאוו ןיא ןבעל "עלאמרָאנ; סָאד

 םורַא הביבס רעצנַאג רעד ןיא םיצולּפ ךיז ןזייווַאב סעיצַאמרָאפ עשירעטיל .

 ןשטייד יד ןטערט סָאד זַא ,רענאזיטרַאּפ יד ןשיווצ םורַא ןעייג ןעגנַאלק .דלַאװ

 .ןביוהעג טרעוװו ןעמעלַא זדנוא ייב גנומיטש יד ...דַארגנילַאטס ןופ ּפָא

 עסיורג יד ןופ רעטקַארַאכ רעד זַא ,תועידי ערעדנא ןָא ךיילג רעבָא ןעמוק

 סָאד ,דלַאװ ןיא ןעגנירדוצניירַא גנוטיירגוצ א ןייז לָאז ןעגנולמאזנָא עשטייד
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 טייב זדנוא ייב גנומיטש יד .רענאזיטרַאּפ יד ןטכינרַאפ וצ ,*עװַאלבָא; ןַא טניימ

 .הטיחש ַא ברע ןופ יװ זיא טימעג רעד ןוא ךיז

 עכלעוו ןופ ,רעפרעד יד ןופ ןטינשעגּפָא רימ ןרעו טייז םורד-ברעמ ןופ

 רָאנ ,גָאט ַא לצענעּפ ןייא וצ טלייטעגסיוא טרעוו טיורב .זייּפש ןעמענ ןגעלפ רימ

 .לפָאטראק טימ רקיעב ךיז ןזייּפש רימ .רעדניק ןוא עקנַארק רַאפ

 יד ןגיטש סע ןוא טסקאוו גנונאּפש יד .ערָאלק ןייק טשינ זיא עגַאל יד

 .גנולפייווצראפ ןופ םינמס

8 

 ךעלרעדניק ערעייז טימ יקסווָאקדוי עקהשמ ןוא הרש יו געט עטלייצעג

 ןיא טייטש ןגייוצ עכעלטע ענעפרָאװעגפיוא ןופ לדייב רעייז .דלאוו ןיא ןענעז

 יז ,םיוב א ןבענ טראּפשעגנָא טייטש הרש .ייז ךוזַאב ךיא .טייז ַא ןָא רעגַאל קע

 גנולפייווצרַאפ סיורג ןיא ןוא ןקַאב יד טּפיײנק יז יו עז'כ ,ליטש רעד ןיא טנייוו

 יז ,ךעלרעטכעט יירד עריא ןעייטש ריא םורַא .ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז יז טסייר

 ..טיורב ריא ייב ןענָאמ ןוא ןענייוו ,דיילק ןראפ ריא ןעיצ

 -ינלאב ןיא קירוצ םוק ,עמַאמ ,קירעגנוה ןענעז רימ ,טיורב ביג עמַאמ --

 ןייז ,דרע רעד ףיוא טציז עקהשמ ..ןסע וצ סָאװ טַאהעג רימ ןבָאה ןטרָאד ,עצ

 .טגייווש ןוא ינק יד וצ ןזָאלעגּפָארא ּפָאק

 טשינ ןעק ךיא -- עקהשמ רימ וצ טגָאז -- קירעגנוה ןענעז רעדניק יד --

 יוזא טציז רע ,הרוחש-הרמ א ןיא ןלאפעגניירַא זיא עקהשמ ןוא רעצ רעייז ןעזוצ

 ..טגייוש ןוא טציז רע ,טיורב ןענָאמ רעדניק יד .עזָאּפ רעד ןיא

 רמוש ןוא רעטלַאװרַאפ רעד זיא (סרעדיינש םעד השמ) שטיווָאקנימ רעזייל

 .טיורב ךעלבעל ןופ ןוורעזער עמערָא יד ןגיל סע ּוװ לדייב םעד ןופ

 -ָאמ םעד ןיא ןרעזייל וצ ךיז ךיא דנעוו -- טיורב לקיטש א רימ ביג --

 ,לדייב םורַא טשינ ךיז טעז שטנעמ רעקיטייז ןייק ןעוו טנעמ

 -כָאנ השקב ןיימ טעוװ רע זא ,ןעוועג רעכיז ןיב'כ ןוא רבח ןיימ זיא רעזייל

 -וצסיוא קורטילַאּפ ןופ לעפַאב ןגנערטש ַא טָאה רע זַא ,סייוו ךיא םגה ,ןעמוק

 טשינ סע ףראד ךיא .גנוקיטעטשַאב ןייז טיול ןוא עקנַארק רַאפ רָאנ טיורב ןלייט

 .ןרעזייל וצ ךיא גָאז --- ךיז רַאפ

 ...?ןעמעוו רַאפ --

 טכערב הבנגב .ךיג ףיוא .ןעזעג כָאה ךיא סָאװ סָאד םיא לייצרעד ךיא

 טיורב סָאד ךיא קעטשראפ ךיג ףיוא ןוא ןבאל ַא ןופ טיורב קיטש ַא ּפָא רעזייל

 סָאד .ןיזַאגַאמ-טיורב ןופ ךיז רעטייורעד ןוא ,קאשזדניּפ ןרעטניה םיזוב ןיא

 זיא טיורב סָאד זַא ,לָאמ ךס ַא ריא רעכיזרַאפ ךיא .ןהרש וצ ךיא גנערב טיורב

 (ןעמענ טלָאװעג טשינ יז טָאה שרעדנא לייוו) "ןעגנורָאּפשּפָא; עניימ ןופ טשינ

 יו טגייוש ןוא טציז עקהשמ .רעדניק עקירעגנוה עריא רצוא םעד יז טלייטעצ

 .רענרענייטשרַאפ ַא

 ליו רֶע -- הרש רימ וצ טגָאז -- ןכָארבעגנעמַאזוצ ןצנַאגניא זיא רע ---

 ."עצינלָאב , ןיא קירוצ ןייג ךיוא

 םיא ןלעװ ייז -- עקהשמ טגָאז -- םיא ןיא ךיז ןקיטיינ ןשטייד יד ---
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 ןטערטרַאפ םיא לָאז סָאװ רערעדנַא ןייק ןבילבעג טשינ זיא סע ,ןעמענקירוצ

 ןכַאפ ענעדיישרַאפ ךָאנ ןעק רע ןוא רעזעלג ַא ,רעילַאמ ַא ,רערעש ַא זיא רע

 .יקסווָאקדוי החּפשמ יד טשינ ךיא ןיפעג ייז ייב ןכוזַאב עניימ ןופ ענייא ףיוא

 ןיא קירוצ -- דלַאװ ןופ סױרַא ןענעז ייז .ענעזָאלרַאפ ַא טייטש לדייב רעייז

 ..ןעגנַאגרעד טשינ ןענעז יז רעכלעוו וצ .,?עצינלָאב,

 -ָאליק יירד ,ָאװָאנַאכָאק ףרָאד ןבעל רעדלעפ יד ףיוא ,ןעטיב וצ געוו ןפיוא

 טימ ןהרש טימ עקהשמ ןוא ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ייז ןענעגעגַאב ,ןעטיב ןופ רעטעמ

 יקסווָאקדוי השמ יקסווָאקדוי הרש

 ָאװָאנַאכָאק ףרָאד ןופ םִיױג .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןרעוו ךעלרעדניק יירד ערעייז
 ןענעז ייז ּוװ טרָא םעד ףיוא ייז ןלידרעַאב ייז ןוא דסח ןטצעל םעד ייז טימ ןעוט
 ,ןעמוקעגמוא

 ןֶא ןעמוק ןוא דלַאװ ןופ קעװַא ךיוא ןעייג לרעטכעט ריא טימ ענכיוו

 ,"עצינלָאב , ןיא "םולשב;

 הטיחש עטירד

 ןבָאה ,"עצינלָאב, ןיא ןבילברַאפ ןענעז עכלעוו ,ןדִיי קיצפופ וצ בורק יד

 ןוא רעטשרע רעד ןיא ןדִיי יד ןופ לרוג ןכעלקערש םעד ןטימעגסיוא טשינ

 טכַארבעגמוא ייז ןשטייד יד ןבָאה ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא .הטיחש רעטייווצ

 ,1942 רעבמעטּפעס ןט19 םעד

 ןופ -- ךרעב ןִדִי 2350 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה הטיחש רעטשרע רעד ןופ

 ןיא הטיחש יד) הטיחש רעטירד רעד ןיא ;ןדַיי 8 -- הטיחש רעטייווצ רעד
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 -ָאר הקבר ,ןעיורפ 2 ןופ םַאנסיוא ןטימ עלַא ןעמוקעגמוא ןענעז (?עצינלַאב,

 יקצינשוָאנ עקשַאב עקירָאי:20 יד ןיא (רעטכָאט סיקסווָאבלַאק לשרִיי יקסנַאשז

 רעבָא ,לֵַאפוצ ַא ךרוד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ייז ,(לקינייא סרעדיינש םעד ריאמ)

 ,דלַאװ ןיא ןייגרעד וצ קידנזייוַאב טשינ ןעמוקעגמוא ייז ןענעז רעטעּפש

 ענייז ןטײרּפשסיײא ןעמונעג טיוט ןופ ןטָאש רעד טָאה דלַאװ ןרעביא ךיוא

 .תונברק ענייז ףיוא טרעיולעג ןגיוא רעטנזיוט טימ ןוא ןעלגילפ

 22 וי יי

 ריא טימ טליײטעגסיוא ךיז טָאה (עטירד יד) ?עצינלָאב, ןיא הטיחש יד

 .תוטיחש ייוצ עטשרע יד ןופ טייקיליורג

 ןעלגניר 1942 רעבמעטּפעס ןט19 םעד תבש ןופ ןהעש גָאטימרַאפ יד ןיא

 ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייו טימ ןעמַאזװצ ןעמרַאדנַאשז עשטייד םורַא גנילצולּפ

 ."עצינלָאב , ןופ ןינב םעד ןטייז עלַא ןיפ

 ןיא ןיירַא טפיול ןטידנַאב עטעשויעצ ,עטנּפָאװַאב ןופ גנולײטּפָא עטייווצ ַא

 יז טָאה'מ ּוו ,ףיוה ןפיוא רעניווונייא עשידַיי יד זיוה ןופ סױרַא ןביירט ייז ,זיוה

 -- רעװעג:-טלַאק טימ -- לייט ןטסערג ןיא טעדרָאמרעד ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא

 .רעקיטש ףיוא ןרָאװעג טקַאהעצ שממ ןענעז ייז ןופ ערעדנַא

 עסיורג ַא יו ןעזעגסיוא ןינב-"עצינלָאב , ןופ ףיוה רעד טָאה הגירה רעד ךָאנ

 עטקַאהעצ ,סיפ ,טנעה עטקַאהעגּפָא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,זיוה-טכַאלש

 טור ןרָאװעג ןענעז ףיוה-*עצינלָאב , ןטריקורבעגסיוא ןופ רענייטש יד ןוא ,ּפעק

 קָאטשניר םוצ רעיוט-ףיוה ןכרוד ןענורעגסױרַא טָאה טולב סָאד .טולב שידִיי ןיפ

 ..סַאג ןיא

 ןופ טרעהעג בָאה ךיא עכלעוו ,םיטרּפ עלַא יד ןלייצרעדוצסיוא רעווש

 גנויײרפַאב רעד ךָאנ ,םעד ךָאנ ןוא דלַאו ןיא רעַירפ -- היאר-ידע עכעלטסירק

 .עלעטעטש בורח ןיימ ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ,(1944 יאמ ןיא)

 -ַאב עכלעוו ,יקסנַאשזָאר הקבר ךיז טעװעטַאר הטיחש רעמַאזיורג רעד ןופ

 יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ סרעקנוב יד ןופ ענייא ןיא ןפיולוצּפָארַא טזייוו

 עקשַאב רעגנוי רעד טימ טריסַאּפ סכעלנע .עדייבעג-*עצינלָאב , רעד ןופ ןרעלעק

 עגָאלדָאּפ רעד רעטנוא ךיז ןקעטשרַאפ וצ ךיוא טגנילעג סע רעכלעוו ,יקצינשזָאנ

 .רעלעק ַא ןיא
 קידנסיו טשינ ,רעטרע ערעדנוזַאב ןיא גָאט ןצנַאג א ןגיל ןעיורפ עדייב

 ןיא טשינ ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ סױרַא ייז ןעייג טכַאנייב .עטייווצ יד ןופ ענייא

 "עצינלָאב, רעד רעביאנגעק .עטייוצ יד ענייא קידננעגַאב טשינ ןוא טייצ ןייא

 ,"ןָאהיװ,; רעד ןָא ךיז טבייה ,רענטרעג יד רעטניה ,סַאג טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןפָאלעג ןענעז ךיא ןוא עקיורפע ,ןמלז ןכלעוו רעביא *ןָאהיוװו רעבלעז רעד

 .טסוגיוא ןט29 םעד

 רעביא רעדנוזַאב ענייא עדעי ןעיורפ ייווצ יד ןעשזדנָאלב טכַאנ עצנַאג ַא

 רעד ןופ טיײקרעטצניפ רעד ןיא טכוז ייז ןופ עדעי ןוא *ןָאהיװ, ןטיירב םעד

 ,גנוטער ַא טכַאנ
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 ףרָאד ןשיווצ "ןָאהיװק לייט םעד ןיא הקבר ךיז טעזרעד גנַאגפיוא:ןוז ןטימ

 ערעייז ןשַאּפ עכלעוו ,ָאניזָאק ףרָאד ןופ ךעלמיצקש .יטנַאלּפ טוג םעד ןוא ָאניזָאק

 ,ךיש יד סיפ עריא ןופ ּפָארַא ןעִיצ ייז .ריא ןטלַאהרַאפ *ןָאהיװ, ןפיוא תומהב

 ריא ץזָאל ןוא עליישטַאפ עקיד ,ענעלָאװ ריא סעצײלּפ עריא ןופ ּפָארַא ןּפעלש
 ,םינָאלס--ןעטיב טקַארט םעד טיירב רעד ןיא קידנדיינשרעביא .רעטייוו ןייג

 יד ףייא ףױרַא הקבר טמוק --- ָאניזָאק ןופ טייז ןטייווצ ןפיוא ךיז טיצ עכלעוו

 ןבָארג עילָאּפַאז ןופ סנטסירק עטנַאקַאב טעז יז ּוװ ,עילָאּפַאז ףרָאד ןבעל רעדלעפ

 ,לפָאטרַאק סיוא

 ןעמוקעגמוא ןענעז סע עכלעוו ןיא ,הטיחש-ליורג רעד ןופ ענענורטנַא ןַא

 -עגסיוא ןַא -- החּפשמ רעד טימ רעטסעווש ריא ,רעדניק ענעטָארעג יד .,ןַאמ ריא

 -עג ַא ,"ןָאהיװ; ןקיּפמוז ןרעביא ןשינעשזדנָאלב טכַאנ עגנַאל ַא ןופ עטרעטַאמ

 טלַאפ ,תוחוכ יד ןופ עטּפעשעגסױא ןַא ,רעכוטסַאּפ עקיטשרוד-טולב ןופ עטגָאי

 ..רעדנַאנופ ךעלרעמָאי ךיז טנייוו ןוא סניטסירק יד ןבעל דלעפ ןפיוא קעװַא הקבר

 -רָאב ַא .סעטרעיױוּפ יד טימ ןעמַאזוצ דלעפ ןפיוא הקבר ךיז טניפעג גָאט םעד

 .טלעק ןופ טרירפ ןוא טכַאנ עצנַאג ַא יז טגיל ,בייל ןפיוא לדיילק ןייא ןיא ,עסעוו

 רעייז וצ טרָא םעד ףיוא קירוצ ןעמוק סניטסירק יד ןעוו ,ירפ סנגרָאמוצ ףיוא

 עברוה ַא רעטנוא עטשלחרַאפ בלַאה ַא קידנגיל ןהקבר ייז ןעניפעג ,טעברַא

 -רעד וצ ךיז ידכ טקעדעגנייא ךיז טָאה יז סָאװ טימ ,*סענישטַאנ, לּפָאטרַאק

 ...ןעמערַאוװ

 לסיב ַא ןוא ךיש עטלַא רָאּפ ַא ןהקבר רַאפ ןעגנערב סעטרעוּפ רעילָאּפַאז יד

 זיא ייז סָאװ געט עכעלטע יד ריא ןרענרעד ןוא ,ןקעדוצוצ בייל סָאד סעטַאמש

 זיא טכענ יד ןיא .דלעפ לקיטש םעד ףיוא לפָאטרַאק ןבָארג וצ ןעמוקעגסיוא

 ,דלעפ ןפיוא ןיײלַא ןבילבעג הקבר

 ארומ סניטסירק יד ןבָאה זיוה ַא ןיא ךיז וצ ףרַאד ןיא ןהקבר ןעמענניײרַא

 יד ףיוא "עוװַאלבָא; יד זיא םעד ץוח .סנבעל ענעגייא ערעייז ןלעטשוצנייא טַאהעג

 טלופרַאפ ןעוועג זיא עילָאּפַאז ףרָאד רעד .ןערב ןלופ ןיא ןעוועג ןַאד רענַאזיטרַאּפ

 סעטרעױּפ יד ."עיצידעּפסקע-ףָארטש, רעד ןופ רענלעז עשטייד רעטרעדנוה טימ

 ףרסמ טשינ ייז לָאז ןשטנעמ:ספרָאד יד ןופ רעצעמע זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה

 ערעייז ןוא (סנירעבערג-לפָאטרַאק יד) סניטסירק רעילָאּפַאז יד ןופ חבש םוצ

 ךיז טָאה הקבר סָאװ געט ןביז עצנַאג יד זַא ןרעו טנָאמרעד ףרַאד ,רענעמ

 (ייז טימ ןעמַאװצ טעברַאעג טשרמולכ) דלעפילפַאטרַאק ןפיוא ןטלַאהעגפיוא

 ןופ דוס רעד זַא ,ןעמונעגנָא ייז ןבָאה ןעלטימ עלַא ןוא טזײּפשעג ריא ייז ןבָאה

 ןרעו טקעדטנַא טשינ לָאז ףרָאד ןבעל רעדלעפ יד ףיוא ךיז ןעניפעג ריא

 ךיז טָאה טרָא םעד ףיוא דלעפ-לפָאטרַאק יד ןבָארג סָאד יו ,םעד ךָאנ

 דלעפ ןטקידיײלעגסיױא םעד ףיוא ןיילַא ענייא רעטייוו ןביילב סָאד זיא ,טקידנעעג

 ןיא ןיײגנײירַא לָאז יז ריא ןענהצע סניטסירק יד .ךעלרעפעג ןהקבר רַאפ ןעוװעג

 ןעגנערב ייז .טרָא םעד ןופ רעטעמָאליק ַא יו רעמ טשינ טייוו זיא סָאװ ,דלַאוװ

 טייג ,דלעפ-לפָאטרַאק םעד טזָאלרַאפ הקבר .ךרדל הדיצ ,טיורב ןבַאל ַא ריא רַאפ

 ןריולרַאפ ריא ןופ רוּפש רעדעי זיא ןָא ןַאד ןופ ןוא דלַאװ ןופ גנוטכיר ןיא

 ,דלַאװ ןיא ןירַא זיא יז ןעוו .הקבר טָאה ןטײקכעלנײשרַאװ עלַא טול .ןעגנַאגעג
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 -ידעּפסקע-ףָארטש, רעד ןופ ןטידנַאב-רענלעז עשטייד יד ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז

 .טכַארבעגמוא ריא ןבָאה עכלעוו ,"עיצ

 ףרָאד ןופ ַאדערעס ַאנַאילוא ןיטסירק יד טלייצרעד רימ טָאה םיטרּפ יד

 טנעקעג טוג רעיײז טָאה עכלעוו ,עילָאּפַאז

 -גגייא יד ןעוועג סָאד זיא יז ןוא ,ןהקבר

 קבר ּוװו דלעפ-לפָאטרַאק ןופ ןירעמיט

 ריא ןופ געט עטצעל יד טכַארברַאפ טָאה

 .ןבעל

 -לָאפ טנַאקַאב זיא םוקמוא סעקשַאב ןופ

 : סקידנג
52 

 כא

 ןיירא עקלשַאב טמוק ןהעש-טכַאנ יד ןיא

 יז .(ףילָאטַאז ןבעל) יטושטנעמ ףרָאד ןיא

 ןָא רעייש-האובת ַא ןיא ןיײרַא ךיז טעבנג

 ןופ רעמיטנגייא) רעױּפ םעד וןפ ןסיוו םעד

 טקעטשרַאפ ןטרָאד יז טגיל געט 2 .,(רעייש

 טגָארטרעד ,וצ טכַאנרַאפ .ןברַאג יד רעטנוא

 יקסווָאבלָאק הקבר -עג ןוא למוט ַא רעייש םוצ ףיוה ןופ ךיז

 | -רעייש ןופ ענורָאּפש ַא ךרוד .ןעיירש
 ,רעדילק עשרעיוּפ ןיא ןוטעגנָא עטנפָאװַאב עּפורג ַא עקשַאב טעז רעױט
 רעביא רדסכ ךיז ןרוח סע יו טרעה יז ןוא ,רעדורעג םעד סע ןכַאמ עכלצוו

 ,דלַאװ דנַאר םייב שממ טגיל יטושטנעמ ףרָאד רעד .?ןענַאזיטרַאּפ , :רעטרעוװ יד

 -עג זיא יז .ןענַאזיטרַאּפ ןענעז סָאד זַא ,קפס ַא ןָא ...ךיז טיירפרעד עקשַאב

 ...טעװעטַאר

 םירבח, :ךיז טעכ ,ייז וצ וצ טפיול ,שינעטלעהַאב ריא ןופ סױרַא טייג יז

 ",,דלַאו ןיא ךייא טימ רימ טמענ .,רענַאזיטרַאּפ

 יז סָאװ תועט ןכעלקילגמוא םעד ןעזרעד עקשַאב טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 -לעוװ ,ןטנַאיצילַאּפ עשיסורסייוו ןעוועג ןענעז עטנּפָאװַאב עּפורג יד .טכַאמעג טָאה

 קעװַא ןעקשַאב רעגנוי רעד ןּפעלש ייז .רענַאזיטרַאּפ רַאפ טלעטשרַאפ ךיז ןבָאה עכ

 ןסָאשרעד יז טרעוו טרָאד .ןעטיב ןיא

 -עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ייווצ עקיצנייא יד ןעמוקעגמוא ןענעז ױזַא

 ."עצינלָאב, ןיא הטיחש רעד ןופ טעװעטַאר

 -נעמ ףרָאד ןופ שטיװָאקָארטס .פ רעױּפ רעד טלייצרעד רימ טָאה טרּפ םעד

 ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה עקשַאב רעייש סנעמעוו ןיא ,טושט

 טַאהעג ןסיוו לָאז רע ןעוו זַא ,רימ רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ שטיווָאקָארטס

 .קילגמוא םעד ןיפ טיהרַאפ ריא רע טלָאװ ,רעייש ןייז ןיא ךיז טניפעג עקשַאב זַא

 תועידי:בויא

 -עגרעביא ךיז טָאה םידירש עשידִיי רענעטיב יד ןופ טיוט ןוא ןבעל סָאד

 ...דלַאװ ןיא ןגָארט

 -ַאלבָא? ןַא ןטיירג ןשטייד יד זַא ,םינמיס ןזיוװַאב ךיז ןבָאה'ס רעדייא ךָאנ
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 ןענעז -- ןביולג טלָאװעג טשינ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד סָאװ ןיא ,"עוו

 .ןייז טעװ *עװַאלבָא; ןַא זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג ,ןדִיי ,רימ

 גנוגעווַאב עשינַאטרַאּפ יד יו (1942 ץרעמ ןופ) ןטַאנָאמ עכעלטע ןיוש

 -ירקסיורַא עשינַאזיטרַאּפ יד .טלקיװטנַא קישַאר ךיז טָאה זיירק רעזדנוא ןיא

 ןגעו עלַא רעביא ןרעיול ייז .רעטסיירד ןרָאװעג ןענעז רעדלעוו יד ןופ ןעגנוכ

 ןבָאה ,םינָאלס ןייק ןעטיב ןופ טריפ סָאװ ,טקַארט ןרעביא .ןשטייד יד ןלַאפַאב ןוא

 ,לָאצ ערעסערג ַא ןיא ןענעז ייז ןעוו ,ןַאד וליפַא ,ןרָאפוצכרוד ארומ ןשטייד יד

 טציז ןעטיב ןיא .טרָאּפסנַארט -ןַאב ןופ ףליה רעד טימ ךיז ןגעווַאב ןשטייד יד

 טימ ("דָאס סחלג, ןיא) סרעקנוב עטקיטסעפַאב ןיא עירעמרַאדנַאשז עשטייד יד

 ,םורַא הרימש עקרַאטש ַא

 רעביא טשרעהעג ןבָאה ייז .םיחטש עצנַאג ןעמונרַאפ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 טשינ ןזָאלרעד ןוא ,ןרוטנַאדנעמָאק ענעגייא טלעטשעגנייא ןבָאה ייז ווו ,רעפרעד

 -- ןטקודָארּפ-רוטַאנ ןיא ןרעייטש עלַא יד ןשטייד יד ןלעטשוצוצ םירעיוּפ יד

 ץטייוצ ַא ךיז טימ ןדליב רענַאזיטרַאּפ יד .ךיז ןקיטיינ ןשטייד יד סָאװ ןיא

 ןופ ןגיוא יד ןיא טלַאפ הלשממ-רעלטיה רעד ןופ שזיטסערּפ רעד ןוא ,טכַאמ

 ,.גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד

 ןלעוו ייז זַא ,ןדלוד טשינ בצמ ַאזַא ןלעװ ןשטייד יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 יו רעמ טשינ זיא'ס ,עקנַאטרַאּפ רעד ןרידיווקיל וצ ןעלטימ עלַא ןעמעננָא

 ןענָאזינרַאג עשִיײצילָאּפ ןוא עשירעטילימ ,עניילק ,עלַאקָאל יד .טייצ ןופ עגַארפ ַא

 ,ּפַאלק-טױט ַא עקנַאזיטרַאּפ רעד ןעגנַאלרעד וצ ךַאװש וצ ןענעז

 נו א
4 4 

 טימ םענעסָאלשעגניא םעד ןיא -- ןעטיב ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו

 -עגנייא סבעוװניּפש ַא יװ טָאה סָאװ .ָאטעג םענעטכָאלפעגמורַא טָארד-לכעטש

 ןעגנַאגעגכרודַא לָאמנייא ךיא ןיב -- ןדִַיי 1250 טימ סעקזייה 39 יד טרעטנָאלּפ

 רעד לרעב ,בוטש סיקסווָאקדוי לרעב) בוטש רעטצעל רעד ןופ ןטָארד יד ךרוד

 (רעקעב-לגייב םעד לדנעמ ,עיטָאמ) יקציוװַאס עיטָאמ ןופ זיוה ןיא ןיירַא ןוא (בצק

 לשרעה טניירפ ןיימ ןכוזַאב וצ ידכ .ָאטעג םעד ץוחמ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 ,רעדינש עדייב ,יורפ ןייז ןוא לשרעה .(ןליוּפ ,ַאװַאלמ ןופ טילּפ ַא) ָאקיַאש

 -עליווירּפ, ןעוועג ןענעז ןוא ןעמרַאדנַאשז יד רַאפ םישובלמ טיינעג רדסכ ןבָאה

 .ָאטעג ןרעסיוא ןעניפעג וצ ךיז ?עטריג

 -גַאשז יד ייב טעברַאעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה ,עדע ,רעטסעוװש סלשרעה

 סָאד ןעמוקַאב ךיוא טָאה יז .ןרעמיצ ערעייז ןיא ןירעמיורפיוא ןַא יו ןעמרַאד

 -ירּפ, ַאזַא .ָאטעג ןרעסיוא זיוה ןיא רעדורב ריא טימ ןעמַאזוצ ןעניוװ וצ טכער

 ,לטעצ-סנבעל "רערעכיז, ַא יו טעמכ טנכעררַאפ ןדִיי יד ייב ןעוועג זיא *עיגעליוו

 ןעייג'ס יו רעטצנעפ ןכרוד ךיא עז ,לשרעה רבח ןיימ ייב ױזַא קידנציז

 ןיוש בָאה'כ .ץרַאװש ןוא רעבעוװ :ןעמרַאדנַאשז 2 ףיוה ןפיוא ףױרַא גנילצולּפ

 -רַאדנַאשז יד .בוטש ןיא ןײירַא ןענעז רעדרעמ יד ןוא ,ןײגוצסױרַא ןזיוװַאב טשינ

 רעניווונייא ?עטריגעלױװירּפ, עלַא יד טנעקעג ךעלנעזרעּפ ןבָאה ןטידנַאב-ןעמ

 זיא סָאװ ,ָאטעג ןרעסיוא זיוה ַא ןיא ייז טימ עניימ שינעגעגַאב יד .ןעטיב ןופ



 283 ןעטיב סקנ9פ

 טנעקעג רימ רַאפ ךיז טָאה ,ןטָארד יד רעטנוא ןופ ןדִיי ַא רַאפ ןטָאברַאפ ןעוועג

 טָאה לַאפ ַאזַא ןוא ,םינָאלס ןיא ןלַאפ עכלעזַא ןעוועג ןענעז'ס .שיגַארט ןקידנע

 הטילּפ ַא -- םיובנוש עשטע יורפ רעשידִיי רעד טימ ןעטיב ןיא טריסַאּפ ךיוא

 ,רעכילשטָאג ןוא ןישטרושט ,ןטידנַאב-ןעמרַאדנַאשז 2 יד עכלעוו ,עשרַאװ ןוֿפ

 טקרעמַאב ןבָאה ייז ןעוו ,(עשטערַאז ףרָאד ןיא) סַאג ןטימ ןיא ןסָאשרעד ריא ןבָאה

 ,רעױּפ םעד ןופ ןעמוקַאב טָאה יז ּוװ ,בוטש עכעלטסירק ַא ןופ סױרַא טייג יז יו

 ,דניק קנַארק ריא רַאפ ךלימ לסיב ַא ,יקסוװעשַאלַאג ןַאװיא ,טניירפ-ןדִיי ַא

 יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טשינ לָאמ סָאד טָאה טייהנזעוונָא ןיימ

 רעטוג ַא ןיא ןעוװעג ןענעז ,ץרַאװש ןוא רעבעוװ ,רעדרעמ ייווצ יד .םיחצור 2

 ןוא ָאקיַאש החּפשמ רעד טימ טכַארברַאפ "ךעלטניירפ, ןבָאה ייז ןוא ,גנומיטש

 זיא רעכלעוו ,שזדָאל ןופ ןופ טילּפ ַא ,דלעפנירג םייח רעטסיימ:רעגייז ןטימ

 .זיוה םעד ןיא ןעניוו וצ ?טריגעליווירּפ, ןעוועג ךיוא

 טשינ ןיוש ןבָאה ןוא קיצרַאהנּפָא שיניצ ןעוועג ןענעז ץרַאװש ןוא רעבעוו

 ..ןדַיי יד םוא טגנערב'מ זַא ,דוס ןייק טכַאמעג

 ןענעז ןדִיי רענעטיב יד זַא ,רעבעו טרעפטנע -- עגַארּפ ַא סלשרעה ףיוא

 רעיז טימ טרעכיזעג ייז ןענעז "ןדִיי טכעלצונ, יו ןוא ןשטנעמ:-סטעברַא עלַא

 ...ןבעל

 -- רע טגָאז -- ןדִיי יד, .םיכסמ טשינ ןרעבעוו טימ זיא ץרַאװש חצור רעד

 ."רעדלעוו יד ןיא ןפיױלטנַא :גנוטער ןייא רָאנ ךיז רַאפ ןבָאה

 ,טיירגעגוצ טרעוװ סָאװ ,עיצידעּפסקע-ףָארטש עסיורג יד, :טקרעמַאב רעבעוו

 ."ןטכינרַאפ ייז ןוא ןעניפעגסיוא רעדלעוו יד ןיא ךיוא ייז טעוו

 ןפרּוװסיוא 2 יד ןסילשַאב -- ןעמוקמוא ןזומ ןדִיי עלַא --

 ןעוועג זיא ןשטייד םיחצור 2 יד ןופ גָאלַאיד רעקיצרַאהנּפָא רעשיניצ רעד

 םינָאלס ןיא זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענעז זדנוא וצ ןעוו געט ענעי ןיא עקַאט

 טשינ רימ ןבָאה םיטרּפ ןייק .ןדַיי עקיטרָאד יד טימ "רָאפ סעּפע, רעדיוו טמוק

 1819: + -) .טסּוװעג
 תועידי עקיטכיר ןעמוקַאב קידנעטש ןגעלפ רימ עכלעוו ןופ םירעיוּפ עטנַאקַאב

 -עגסיוא ןבָאה םיבושי עשידִיי עקימורַא יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ

 "ידִיי רעקידתונכש רעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ןכַאז-ליורג יד ןופ ןלייצרעד וצ ןטימ

 -עטסיס זיא סָאװ ןוא רעטעמָאליק 28 ןעטיב ןופ טגיל סָאװ ,םינָאלס טָאטש רעש

 .ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןשטייד יד ןופ שיטַאמ

 -רעד וצ ךיז סעּפע ידכ ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא טגעלפ טַארנעדוי רענעטיב רעד

 ןבלעז םעד .יקסנישזרוס ַאקשָאילַא טסירק םעד ,חילש ןקידנעטש ריא ןקיש ,ןסיוו

 זַא "טַאר-ןדַייא םעד רעביא טיג רע .ןעטיב ןייק קירוצ יקסנישזרוס טמוק גָאט

 ןוא םינָאלס ןיא ,חטשדָאטעג םוצ ןעמוקוצוצ ןעגנולעג טינ ןפוא-םושב זיא םיא

 ןקיטרָאד ַא טימ גנודניברַאפ ַא ןּפינקוצַיָא טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע

 םינָאלס ןיא סָאװ ,םעד ןופ ןדער וצ ןטימעגסיוא ללכב טָאה יקסנישזרוס .ןדִיי

 רע זַא ,טרעפטנעעג יקסנישזרוס טָאה טַארנעדוי ןופ ןגַארפ עלַא ףיוא .רָאפ טמוק

 | ...טשינרָאג סייוו

 ןיא זַא ,דוס ןייק ןעוועג טינ ןיוש זדנוא רַאפ זיא רעטעּפש געט עכעלטע טימ
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 זיא ןכיילג ריא סָאװ (1942 ינוי ןט29 םעד ןעניגַאב ןופ) הטיחש ַא ןָא טייג םינָאלפ

 םינָאלס טָאטש עשידִיי יד סָאװ ,תוטיחש לָאצ רעד ןיא ןענעכייצרַאפ וצ ןעוועג טינ

 -ורַא יד ןיא ןעמוקעגרָאפ טינ ךיוא ךָאנ זיא סנױזַא ,טכַאמעגכרוד טציא זיב טָאה

 ןצנַאגניא רעדָא ,תוטיחש עזייוולייט טבעלעגכרוד ןבָאה עכלעוו ,ךעלטעטש עקימ

 .ןרָאװעג טקעמעגּפָא

 .ןעמַאלפ ןיא םינָאלס ןיא ָאטעג יד;

 וצ טדנעװעג ןסקיב עטלעטשעגנָא טימ ײצילָאּפ ןופ ןָאדרָאק -- ָאטעג םורַא

 .רעזייה עשידִַיי יד

 רעד ןיא ףיט טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי יד סיוא ןכוז טניה-ריּפש

 .סרעקנוב עטריקסַאמרַאפ-טוג ןיא דרע

 ןפרַאו --- ,ןשינעטלעהַאב יד ןופ ןײגסױרַא טינ ןליוװ ,ןדִיי יד ןעוו ,לַאפ ןיא

 ,ןטַאנַארג-טנַאה רעדָא ,סעבמָאב-דניצ ןיירַא ןיהַא ןשטייד יד

 -נייא-ךיור ןיא ,ןקידנענערב ןופ ןפיולוצסױרַא טגנולעג'ס ןדִיי יד ןופ ןעמעוו

 ןופ טלעטשעגמורַא ןעייטש עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ םיא ןסישרעד ,ָאטעג ןטלקיוװעג

 .ןטייז עלַא

 ,ןעמַאלפ ןיא עטּפַאכעגמורַא ןדִַיי סױרַא ןפיול רעזייה עקידנענערב יד ןופ

 .ןלעקַאפ יװ ןענערב ייז

 -סנַארט ןוא ךעלסעג ,ףייה יד ןופ ןדִַיי עטיוט יד ףיונוצ ןביילק רעדרעמ יד

 עטנערברַאפ גרַאב ַא ןפרָאװעגנָא טגיל'ס ּוװ ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ּפָא ייז ןריטרָאּפ

 ,סרעּפרעק עטליוקרַאפ ןוא

 רעדניק ,ןעמַאלפ ןיא ןשטנעמ עקידעבעל ,ךיור סנקלָאװ ,רעזייה עקידנענערב

 -ולַאק ,עקידססוג ןופ ןצכערק ,ןרעמָאי רעקידנסיײר-ץרַאה ,ןלעקַאפ-רעייפ יוװ --

 -רעדיוש ַא) *טערטַאמס ָאליב ַאקטושז יא אניטרַאק ַאיַאנסאשזוא, :"טולב סעשז

 .ןקוק וצ קידארומ ןעוװעג זיא סע ןוא דליב ךעל

 בָאה ךיא ןכלעוו ,אניזַאק ףרָאד ןופ ,קישטנירג .פ סור-סייוו רעגנוי רעד טגָאז

 דילגטימ-טעטימָאק רענעזעוװעג) שטנעמ ןכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא טנעקעג טוג

 -יב ןיא עיצאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק רעשידרערעטנוא רעשיסור:סייוו רעד ןופ

 -- (19239 רעבמעטּפעס זיב ,טפַאשרעה רעשיליוּפ ןופ ןטייצ יד ןיא ,ןָאיַאר רענעט

 .םוקמוא ןשידִיי ןופ געט רעמינָאלס עמַאזיורג ענעי רימ רַאפ קידנרעדליש

 רעד ןיא ןפָארטעג טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,קישטנירג רימ סע טָאה טלייצרעד

 טרעהעג טָאה עכלעוו ,ןעגנוטעברַאסיוא-ןָאטעב ןופ לקירבַאפ "רעטריגעליווירּפ,

 ,"טכַאמ-רעדנָאז, עשטייד יד טַאהעג טָאה לָארטנָאק יד ןוא שטילעראק םירפא וצ

 -עקלעפַאב עכעלטסירק יד ידכ ,ָאטעג םעד ץוחמ ןענופעג ךיז טָאה לקירבַאפ סָאד

 -רַאסיוא-ןָאטעב ענעדישרַאפ ןעמענ ןײגוצנײרַא טירטוצ ןעיירפ ַא ןבָאה לָאז גנור

 .םכותב ךיא -- ,רעטעברַא עשידִיי ךעלסילשסיוא טעברַאעג טרָאד ןבָאה'ס .ןעגנוטעב

 טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג רימ ןבָאה טעברַא רעד ייב

 .םירעיוּפ ענעדיישרַאפ

 פָאװ ,סעקוװעכַאד ןופ ןרעטסומ ןביילקסיוא טשרמולכ טלָאװעג טָאה קישטנירג

 עדייב רימ ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא .רעייש ןייז ןופ ךַאד םעד ןקעד וצ ןבָאה ףרַאד רע

 -ַאד ןופ ןפיוה ַא ןזיוװַאב םיא בָאה ךיא ּווו ,ףיוה ןופ קע ןיא ןײלַא ןבילבעג ןענעז
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 זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ לקיטש ַא םיזיב ןופ סױרַא קישטנירג טיצ ,סעקוועכ

 ןטנעמַאקידעמ לָאצ ַא ןופ המישר ַא ןבירשעגפיוא טפיטשיילב טימ ןעוועג

 ַא זיא רֶע זַא ,רימ רע טלייצרעד ,יורטוצ ןטסלופ םעד קיטייזנגעק קידנבָאה

 .רעדלעוו *רערָאנ-ישטלָאװ; ןיא ןרירעּפָא עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעלדניברַאפ

 יד ןבָאה ייז סָאװ ,טכַאלש ַא ךָאנ עטעדנּוװרַאפ ןַארַאפ ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד ייב

 -ַאקידעמ המישר רעד ןיא דנעגנירד ךיז ןקיטיינ ייז .ןשטייד יד טימ טַאהעג געט

 ײזַא יו ןעלטימ עלַא ןכוז לָאז ךיא רימ טעב רע .קישטנירג טלייצרעד -- ןטנעמ

 .קייטּפַא רעשיטָאטש רעד ןופ תואופר יד ןעמוקַאבוצסױרַא

 ערעווש ַא ךיז רַאפ טסָאה וד זַא --- ,רימ וצ קישטנירג טגָאז --- ,סייוו ךיא --

 -וקַאב וצ ױזַא יו געוו רעדנַא ןייק ָאטינ זיא'ס רעבָא ,עבַאגפיוא עכעלרעפעג ןוא

 .רימ וצ ןעמוק ןגרָאמ וצ רימ טגָאז רע .ןטנעמַאקידעמ יד ןעמ

 רענעזעוועג רעד ןיא ,ָאטעג ןרעסיוא ןענופעג ךיז טָאה קיײטּפַא עשיטָאטש יד

 ןטָאברַאפ ןעוועג זיא ןדַיי רַאפ .(סעקלַאװַאק יד ןופ) יקציווַאר לשריי ןופ זיוה

 קיײטּפַא ןופ ןבעגוצסױרַא ןטָאברַאפ ןעוועג ךיוא זיא'ס .קײטּפַא ןיא ןעמוקוצניירַא

 -נערטש ַא רעטנוא ןעוועג ןענעז קיײטּפַא ןיא ןטנעמַאקידעמ יד .ןדִיי רַאפ תיאופר

 "יװָארּפ יד טריפעגנָא טָאה קייטּפַא רעד טימ .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לָארטנָאק רעג

 ןבָאה ןשטייד יד .(ןײטשרעלַאג תוטמ ןופ רעטכָאט) ןייטשלעקניפ עקשַאב ןרעז

 -ןײרַא ריא ךיוא ידכ ,טרָא ריא ףיֹוא טסירק ַא ןעמיטשַאב וצ ןזיווַאב טינ ךָאנ

 טגעמעג עקשַאב טָאה ןטנעמַאקידעמ קיײטּפַא ןופ ןבעגוצסיורַא .ָאטעג ןיא ןביירטוצ

 ,רעשדלעפ ןכעלטסירק ןקיצניײיא םעד ןופ גנוזייוינָא רעד טיול רָאנ ןוא ןטסירק רַאפ

 םיריױטקָאד עשידִיי 4 יד לייוו ,טכַארבעגּפָארַא ץעגרע ןופ ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו

 יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןעוועג זיא עקשַאב ,*רעירַא, ןלייה וצ ןטָאברַאפ ןעויעג זיא

 ןייק ןבָאה טרָאטעג טינ ךיוא טָאה יז ,ןקיטכענ יז טגעלפ טרָאד ,קיײטּפַא ןופ טנעוו

 ,ָאטעג ןיא ןדִיי יד טימ אשמו-עגמ םוש

 ,ןייטשלעקניפ לבייל רעקידעמ-טנעדוטס ,טניירפ ןיימ ךיא לייצרעד דוס םעד

 -טימ רָאפ םיא גייל ןוא ,רעגָאװש סעקשַאב ,(ןליוּפ ,אקסַאלדָאּפ-ַאלַאיב ןופ טילּפ ַא)

 -נעטשרַאפ ןייטשלעקניפ לבייל .עבַאגפיוא עקידתונכס יד ןריפוצסיוא ןפלעהוצ

 -עג זיא סע סָאװ ץלַא וצ זדנוא טלעטש יז ,עקשַאב ןרעגעווש ןייז טימ ךיז טקיד

 .טגנַאלרַאפ ןרָאװ

 ַא רעייז טימ לקיײטּפַא ןַא ןעוועג זיא טַארנעדוי ןופ זיוה ןיא ,ָאטעג ןיא

 .ףליה סעקשַאב טימ ןטלַאהוצפיוא ןעגנולעג זיא סָאװ תואופר לָאצ עטצענערגַאב

 רעד ןעוועג זיא *לקײטּפַאענעשעק, םעד ןוכ רעטלַאװרַאפ ןוא רעדנירג רעד

 "רשעמ , טלייטעגסיוא לקיײטּפא םעד ןופ טָאה רע .ןייטשלעקניפ לבייל רעטנָאמרעד

 ,רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ

 ,דלַאװ ןיא טקישעגרעביא סע ןוא ןעמוקַאב רימ ןופ רצוא םעד טָאה קישטנירג

 זיא ןעגנוטעברַאסיוא-ןָאטעב יד ןופ קירבַאפ רעד ןיא רעכוזַאב רעטּפָא ןַא

 .שטיוװערַאקַאמ שַאמָאט ,(סור-סייוו) רעיױּפ רעקידלטעטש ַא ןעוועג

 רעד ןיא טריסַאּפ סע סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןבעגרעביא זדנוא טגעלפ שַאמָאט

 -סייו יד -- רעמ ךָאנ ןוא ןשטייד יד טַאהעג טנייפ קידארומ טָאה רע .הביבס

 ןטעברַא ןוא יָאּפַאטסעג, רעד וצ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסור
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 -מוא ןעמ טעװ ןכיגניא זַא ,ןענערָאװ רדסכ זדנוא טגעלפ שַאמָאט .ייז טימ טימ

 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןלָאז רימ זַא ,זדנוא טהצע רע .ןדִיי רענעטיב יד ךיוא ןעגנערב

 ןעמוק ןעק ןדִיי רענעטיב יד ףיוא קילגמוא סָאד .טעּפש-וצ טינ ךָאנ זיא סע ןמז"לכ

 ןוא -- ןעלטימ עלַא טימ ךיז טעװעטַאר .ןענָאטַאב רע טגעלפ -- ,גָאט עדַאיל ַא

 ןטָאבעגנָא וליפא טָאה שַאמָאט .ןטעב זדנוא ייב ךיז רע טגעלפ -- רעלענש סָאװ

 רימ סָאװ ,טכַאנ רעדעי ןיא ,דלַאװ םוצ ָאטעג ןופ זדנוא ןריפוצסורַא ףליה ןייז

 .ןסילשַאב ןלעוו

 יד זַא ,טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה ,דלַאװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 ,טיוט םוצ טקינײּפרַאפ םיא ןוא טריטסערַא ןשַאמָאט ןבָאה ןשטייד

 -ץגטימ טָאה רעכלעוו ,יקציװַאס ַאשַאס סור-סייוו לטעטש ןיא רעטסּוװַאב ַא

 -ומָאק ַא זיא רע זַא ןשַאמָאט ףיוא ןזיוועגנָא טָאה ,"ָאּפַאטסעג, רעד טימ טעברַא

 ...רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעגנודניברַאפ ןיא טייטש רע זַא ןוא טסינ

 2 לא
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 ןיא ץַאלּפ-סטעברַא ןַא ןעמוקַאב וצ טכוזעג טָאה ,דַיי רעקיעּפסטעברַא רעדעי

 -ַאב טָאה רע ןעוו רערעכיז ,טגָאזעג סנייטשימ ,טליפעג ךיז טָאה רע .אפוג לטעטש

 ןרעוו וצ לגלוגמ טיהרַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא םיא טָאה סָאד .טרָא ַאזַא ןעמוק

 טרעדנוה יו רערעמ טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,םייה רעד ןופ טייוו ץעגרע

 .שטיוועזוּפ רעגַאל-סטעברַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןעטיב ןופ ןדִיי

 -ַארטסא לדוי ,דַיי ןעמורפ-גנערטש םעד טגנולעג ,תולדתשה עגנַאל ךָאנ

 ,רעטעברַא 6 יד ןופ המישר רעד ןיא ן'השמ ןקירָאי 15 ןייז ןבעגוצניירַא יקצעמ

 ,לקירבַאפ רעד ןיא טעברַא-ןָאטעב רעד ייב טקיטפעשַאב ןעוװעג ןענעז עכלעוו

 .ָאטעג ןופ תונכש ןיא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו

 לגנַיי רענעדײשַאב רעליטש רעד ןעוועג זיא ,רעקנירַאד ַא ,רעכַאוװש-שיזיפ ַא

 םעד ןטענק ןופ טעברַא ערעװש יד טנרעלעגסיוא ךיג ףיוא ךיז טָאה רע .השמ

 טָאה ,גנואיצרעד עמורפ-גנערטש ַא קידנעמוקַאב .?סעקוװעכַאד, ןכַאמ ןוא ןָאטעב

 תבש ללחמ טעברַא רעד בילוצ טיונעג ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןטילעג קיד'ארומ השמ

 -עג ַא ןופ עמרָאנ עכעלגעט ןייז ןבעגסױרַא טזומעג טָאה רעטעברַא רעדעי .ןייז

 -סיוא ,רעגנוי רעד .רעמענורב וצ ןרער-ןָאטעב רעדָא ,"סעקוועכאד, לָאצ רעסיוו

 ןשידִיי םייב טלעוּפעג טָאה ,תבש-תשודק יד ןטיהּפָא קידנלעװ ,השמ רעטרַאדעג

 ַא קיטיירפ ןבעגוצסױרַא ("טכַאמ-רעדנָאז, רעשטייד רעד םעטמ) רעטלַאװרַאפ

 עשלגנַיי עכַאװש ענייז רעביא ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,עיצקודָארּפ עמרָאנ עטלּפָאט

 ,ןייז וצ ללחמ טינ גָאט ןקידתבש םעד ידכ .,תוחוכ

 ןעמוקסיוא ,גנוגנערטשנָא עקידלַאװג ןייז קידנעעז ,זדנוא טגעלפ טפָא ץנַאג

 ןעמַאזוצ ,ןענעק לָאז רע ידכב ,עמרָאנ עטלּפָאט ןייז ןליפוצסיוא םיא ןפלעה וצ

 עטוג ןיא טניוװעג ןעוועג סָאד זיא רע יו ,תבש םעד ןטיהּפָא ,רעטָאפ ןייז טימ

 -ָארּפ-סטעברַא רעטלּפָאט רעטיירגעגוצ ןייז טימ קיטיירפ רעטצעל ס'השמ .ןטייצ

 -עגרָאפ זיא ,ב"שת בא א"י ןעניגַאב תבש .ב"שת בא (דוי) 'י ןעוועג זיא עיצקוד

 ןרעטסעווש ייווצ ןוא רעטָאפ ןייז טימ השמ .ןעטיב ןיא הטיחש עטשרע יד ןעמוק
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 עשטייד יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןעטיב ןופ ןדִיי 850 טימ ןעמַאזוצ ןענעז

 .סעיטסעב

 ,ץהשמ ןקירָאי-15 ןגנוי םעד ןופ רבק ןפיוא הבצמ ַא ןייז תורוש יד ןלָאז

 .ןעועג םשה שדקמ ןפוא ןקיטרַאנגיײא ןייז ףיוא טָאה רעכלעוו

 לא {
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 ,םינָאלס ןיא ןדִיי יד ףיוא הטיחש רעד ןופ םיטרּפ ךָאנ ךיז ןסיוורעד רימ

 : .ךָאװ עט2 יד ןיוש ךיז טיצ ייז ןענעליוקסיוא סָאד ּוװ

 ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד ןעוו .ןַאמגַאװ --- טילּפ ַא טרָאד ןופ ןפיול וצ טמוק'ס

 םענעסָאלשעגנײא םעד ןיא טָארד:-לכעטש ןופ םיוצ ןכרוד ןיירַא ךיז רע טעבנג

 -ַאב רע .ןעמוקנָא ןייז טקרעמַאב טשינ טָאה רענייק .ָאטעג רעזדנוא ןופ גייטש

 .(לקינייא סדמלמ םעד עמייל) םולבנעזָאר לבָאב ןופ זיוה ןיא סיוא ךיז טלַאה

 ןיב ןעגנַאגעג) סמולבנעזָאר יד וצ ןיירַא טנוװָא ןַא ןיא לָאמנייא ןיב ךיא ןעוו

 בָאה'כ .(טייז ףיוה ןופ ריט-רעטניה רעד ךרוד ןיײרַא ןוא רענטרעג יד ךרוד ךיא

 רימ רַאפ רעטנַאקַאבמוא ןַא יו ,ךיא קרעמַאב ,ריט יד ןכַאמוצוצ ןזיוװַאב טינ ךָאנ

 ..טפיול ןוא ןסעזעג זיא רע ןכלעוו ףיוא לוטש ןופ ּפָא סיר ַא ךיז טיג ,ןָאזרעּפ

 טביילב רע ."רענעגייא ןַא זיא'ס, :םיא ןקִיורַאב ןשטנעמ-בוטש עדנזעװנָא יד

 ךיז טכוזעג טלָאװ רע יו ,ןטייז עלַא ןיא לענש ךיז ןגעװַאב ןגיוא ענייז .ןייטש

 ןוא לוטש ןפיוא קעװַא קירוצ ךיִז טצעז רע .תויח עזייב הנהמ ַא ןופ ןעװעטַאר וצ

 .ןרָאלרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ טייקשירַאנ רעד ןופ טייהנגעלרַאפ ןיא טלכיימש

 טגָאז (טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ רעקימעכ טנעדוטס) םולבנעזָאר ןָאעל

 יד טלייצרעד םיא ןגעוו סָאװ ,רוחב רעד זיא סָאד טָא; :ליטש רעד ןיא רימ וצ

 ןשיסור-סייוו ַא טעגרהרעד טָאה "קעדישז; ַא רענייא זַא ,גנורעקלעפַאב עכעלטסירק

 .?טנַאיצילָאּפ

 סָאװ ,ןטנעמָאמ-ליורג ענעי ןופ קורדנייא ןרעטנוא ץלַא ךָאנ זיא ,רוחב רעד

 םיא טגָא'מ זַא ,םורַא םיא טכוז'מ זַא ,םיא ךיז טכוד'ס .טבעלעגרעביא טָאה רֶע

 ...ןפיול םוצ טיירג ףיוא רע טגנירּפש ריט ןופ ּפַאלק רעדעי ייב ןוא ךָאנ

 ;טלייצרעד ןיילַא ריחב רעד ןוא

 ָאטעג םעד טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה (1942) ינוי ןט-29 ןופ ןעניגַאב ןיא

 יד ןיא ןענופעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןדִַיי יד ןבײרטסױרַא ןעמונעג ןוא םינָאלס ןיא

 עכלעוו ףיוא סָאטיױא-אשמ ענעּפָא ןענַאטשעג זענעז ָאטעג ןופ רַצִיוט םייב .רעזייה

 ןטנַאיצילָאּפ 4 ןופ טכַאװַאב ןעוועג זיא ָאטיױא רעדעי .ןפרָאװעגנײרַא ןדִיי יד טָאה'מ

 עטלעטשעגפיוא טימ ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,(עשינַיַארקוא ןוא עשיסור-סייוו)

 ןעגנוװצעג ןדִיי יד ןענעז סָאטיױא יד ןיא .ָאטיױוא ןופ ןעלקניוו 4 עלַא ןיא ןסקיב

 .ָאטױא ןופ קעד םוצ ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ טייהרענעגיובעגנייא ןציז וצ ןעוועג

 םיא ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה ,גנוגעווַאב זיא סע עכלעװַא טכַאמעג ייז ןופ רעוו טָאה

 יד ןופ םענייא ףיוא .ּפָאק ןרעביא ןסקיב ערעייז ןופ סעבלָאק יד טימ ןגָאלשעג

 עבורח רעמינָאלס יד ךרוד ייז טריפ'מ .רוחב רעד טָא ןענופעג ךיז טָאה סָאטיױא

 געוו ןצנַאג םעד ,רעדלעפ ייברַאפ ןרָאפ ייז .טָאטש ןרעסיוא ןיוש ןענעז ייז .ןסַאג
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 ףרָאד םוצ ךיז ןרעטנענרעד ייז .רעשעלפ ןופ ַאקדָאװ ןוא ריב ןשטייד יד ןפיוז

 .רעבירג טיירגעגוצ ןענעז'ס ּוװ ,עװָאלעּפעשט

 קיד'ארומ רימ ךיז טָאה'ס .ןבעל ןביילב וצ ןליוו ןקיטלַאװג ַא ןעמוקַאב בָאה'כ,

 טפַאש ןוא חומ ןיימ טעברַא טּפַאהרעביפ .טיוט ַאזַא טימ ןברַאטש טלָאװעג טינ

 ...ןפיולטנַא ןוא ָאטיוא ןופ ןעגנירּפשוצּפָארַא ױזַא יו רענעלּפ

 ןוא ןעיירשעג טרעה'מ .לָאט-הטיחש רעד וצ רעמ ץלַא ךיז ןרעטנענרעד ייז

 ןוא ןעיירשעג רעדיוװ ןוא ליטש עלייו ַא טרעוו'ס .רעוועג-ןענישַאמ ןופ ןּפלַאז

 ,ןּפלַאז

 : גנולייצרעד ןייז רָאפ טצעז ןַאמגַאוװ

 -ָאטעג ןרעטצניפ םעד ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ עיצַאנגיזער עצנַאג יד;

 עכלעוו ,ןדַיי עטעקַאנ יד ןופ קילבנָא ןיא ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ רימ ייב זיא ןבעל

 רעדלעפ עטילבעצ עקיד'תובחר יד ןוא ,בורג םייב ןסָאשעצ זייוו-תורוש ןיא ןרעוו

 ?ןבעל ביילב , :רימ ייב טנָאמעג יו ןוא ךיז וצ ןפורעג רימ ןבָאה

 ןופ שַאלּפ עטקידיײלעגסיוא ןַא טגיל סיפ ענייז ןבעל ,ָאטיױא ןופ קעד ןפיוא

 ןיא סריא לזדלעה סָאד טסעפ טלַאה ןוא טנעה ענייז ןיא שַאלפ יד טּפַאכ רע .ריב

 עטזָאלעגּפָארַא טימ ןטייווצ םוצ רענייא טקירדעגפיונוצ ןציז ןדִיי יד .רעגניפ ענייז

 יד ךעלטייד טרעה'מ ןענַאװ ןופ טרָא םוצ רעטנענ ץלַא טמוק ָאטיױא רעד .ּפעק

 טייטש סָאװ טנַאיצילַאּפ ןופ ןעגניגעווַאב עלַא ךָאנ טרעיול ןַאמגַאװ ...ןעיירשעג
 דלעפ ןיא טקוקרַאפ ךיז טָאה טנַאיצילַאּפ רעד ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא .םיא ןבעל

 -עגסיֹוא רעד טימ ןוא טלעטשעגפיוא לינש:ץילב ךיז ןַאמגַאװ טָאה ,סעּפע ףיוא

 .ןײרַא םינּפ ןיא ןוטעג םעלפ ַא טייז רעד ןופ םיא שַאלפ-ריב ,רעקיד ,רעטקידייל

 יירד ערעדנַא יד רעדייא ךָאנ .רעטקיטולבעצ ַא ןלַאפעגמוא זיא טנַאיצילָאּפ רעד

 ןַאמגַאוװ טזייוװַאב ,טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ ןעוועג ספות ןבָאה ןטידנַאב-ןטנַאיצילָאּפ

 רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןפיול ךיז טזָאל ןוא ָאטיוא ןקידנרָאפ ןופ ןעגנירּפשוצּפָארַא

 ןופ ,האובת ןופ דלעפ ַא ןיא ןירַא טפיול רע .ןסָאשעגכָאנ םיא טָאה'מ .גנוטכיר

 ,דלעפ-ןרָאק ַא ןיא רעדיוו ןוא סעטסוק ןיא ןטרָאד

 ןוא ןּפמוז ,רעדלעפ רעביא םורַא ךיז רע טעקנָאלב טכענ יירד ןוא געט יירד

 -ַאב עכעלטסירק יד ידכ ,ןעגנַאגעגמורַא רע זיא געוו ןפיוא רעפרעד יד .ךעלדלעוו

 וצ זיא סָאװ ,ןעטיב ןייק ןעגנַאגעג זיא רע .ןקרעמַאב טינ םיא לָאז גנורעקלעפ

 הביבס רעצנַאג רעד ןיא (אווָאסאק ץוחַא) לטעטש עקיצנייא סָאד ןעוועג גָאט םענעי

 -ןגע סלַא טמשעג טָאה עכלעוו ןוא הטיחש ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא'ס רעכלעוו ןיא

 ,םינָאלס ,שטיװָאנַארַאב ןופ ןדִיי יד טנערבעג ןבָאה'ס ּוו ,םונהיג םעד ןיא *ןדע

 .םיבושי עשידִיי ערעדנַא ןוא עצינרעשזעי ,לטעשז

 -וצ ןַאמגַאװ זיא ,(ומחנ תבש) 1942 ילוי ןט-25 םעד ,רעטעּפש געט 20 טימ
 רבק-ןסַאמ םעד ןיא טגיל רע .ןעמוקעגמוא םולבנעזָאר החּפשמ רעד טימ ןעמַאז

 -עגסיוא ןגרָאמירפ ןקיד'תבש םענעי ןענעז עכלעוו ,ןעטיב ןופ ןדִיי 850 יד טימ

 .ןרָאװעג טעליוק
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 דלַאװ ןיא געט עטשרע עניימ

 -ָאה עטעװעטַארעגּפָא יד -- "שאמ םילצומ םידוא, רענעטיב ןופ ןבעל סָאד

 .ךעלדייב ןיא --- דלַאװ ןיא ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה -- סעקשעוועל

 .תוחּפשמ עכעלטע ןֹופ םידירש ריא ןיא -- ,לדייב ַא

 טקעמעגּפָא ןענעז עכלעוו ,טעטש ןופ ברח:יטילּפ ריא ןיא ןוא --- ,לדייב ַא

 .ןדִיי ןופ

 עקידעבעל ַא זיא ךעלדייב 40 רעביא ןופ טײטשַאב רעכלעוו רעגַאל רעזדנוא

 ןלױּפ רעשידִיי רענעזעוועג רעד ןֹופ *עיפַארגָאמעד ,

 -סנעשט ,שילַאק ,שזדָאל ,עשרַאװ :ןופ םיטילּפ ךיז ןעניפעג ךעלדייב יד ןיא

 -אק ,םינָאלס ,ָאקנעלָארטסָא ,קסירב ,קלַאװּוס ,ווװָאשקיװ ,ןישולַאק ,ווָאקַאמ ,ווָאכָאט

 ןענעז עכלעוו ,ןלױּפ ןיא טעטש ךָאנ ןופ ןוא שטיוװָאנַארַאב ,ישטיװעצַאוויא ,אווָאס

 ןוא ,ןעטיב ןיא 1940-1939 ןרָאי יד ןיא רעטרע ערעייז ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג

 ןעטיב ןיא תוטיחש יד ןופ םידירש יד ייז ןענעז טציא

: 

 עטצענגעכרוד ןענעז רימ רעהפיוא ןַא ןָא טנגער'ס .ןטניוו עקיטסברַאה ןזָאלב'ס

 .ךעלדייב יד ןופ סױרַא זדנוא טביירט טלעק יד .עטלַאק ןענעז טכענ יד .בייל ןזיב

 "רעד וצ ידכ ,ןרעייפ יד םורַא סייא ךיז ןצעז ,?ןרָאיטסַאק, רעדנַאנופ ןגייל רימ

 טכענ יד .ךיז ףיוא םישובלמ עסַאנ יד ןענעקירטסיוא וצ ןוא לסיבַא ךיז ןעמערַאװ

 טיורב ןייק .קירעגנוה ןענעז רימ .דלַאו רעד טשיור ךעלמייהמוא .עטלַאק ןענעז

 ןוא לעוװש ןפיוא זיא רעטניוו רעד .לפָאטרַאק טימ ךיז ןזייּפש רימ .ָאטשינ זיא

 ַא, טגערפ "לדייב ַא, ןוא ..?ןייז רעטייוו טעװ סָאװ :ןטייווצ םייב טגערפ רענייא

 ..? ןעמוקנָא טעוו ?עוװַאלבָא;? ןַא זַא ,ןייז טעוו סָאװ ,"לדייב

 סנטָאש .עגַארפ רעטלעטשעג רעד ןופ "ךעלדייב,, 40 יד ןייא ךיז ןעשטרָאק --

 ,?ןרָאיטסאק, יד םורַא ןעלקיוו הטיחש ןופ

 .גנוטער עטצעל רעזדנוא זיא דלַאװ רעד, :טגָאז שטיװָארטנַאק עלייב ןוא

 .ןקערש טשינ זדנוא ףרַאד ןעיינש ןוא ןטלעק ענייז טימ רעטניוו רעקידנעמוקנָא רעד

 עלַא רימ ןלעװ ?עוװַאלבָא , ןַא ןייז רעבָא טעװ :ןענעדרָאניײא זיא סע יװ ךיז טעוו'מ

 -מורַא רע טעוװ ,דירש ַא ןביילב *עװַאלבָא, רעד ךָאנ זדנוא ןופ טעװ ןוא ןעמוקמוא

 רע טעוו היח ַא ןיא ,ןפױלמורַא רע טעוװ ריפ עלַא ףיוא ,דלַאװ ןרעביא ןפיול

 ..."ןרעוו טלדנַאוורַאפ

 ןגיל רימ ."ןרָאיטסאק, יד רעדנַאנַאפ ךיז ןרעקַאלפ'ס .דלַאװ רעד טשיור סע

 ...ןייא ןפָאלש ןוא ךיז ןעמערַאוװ ,ייז םורָא

 .טכַאנ ערעטצניפ יד ןייז לָאז טשטנעבעג ןוא דלַאװ רעד ןייז לָאז טשטנעבעג

 גָאט ןופ טייקיטכיל יד רעבָא ,ןייגפיוא ןוז יד טעוו סנגרָאמ וצ .זדנוא ןציש ייז

 ..טקערש
 28 לא

* 

 .ךעלדייב-דלַאװ יד ןיא ?לַאמרָאנ; ןבעל סָאד טייג התע:-תעל

 -נַאנַאפ ןיא םיחמומ ןרעוװ רימ .רעוועג טימ ךיז ןײגַאב וצ יו זדנוא טנרעל'מ
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 םעד ייברעד קידנפורנָא ,ןלעטשפיונוצ קירוצ ייז ,ןסקיב ןופ ןלייט יד ןעמענרעד

 ןיא ןסיש זדנוא טנרעל'מ ;קלח ןדעי ןופ עבַאגפיוא יד ןוא לייט ןדעי ןופ ןעמָאנ

 -יסיסכת ןופ טסנוק יד ןייא ןעמ טרזח הדמתהב ןוא "עקשומ/,, רעד ףיוא ןעמענ ,ליצ

 יו ;סעיציזָאּפ-סגנוקידייטרַאפ ןעמענרַאפ ןלַאפ עכלעוו ןיא ןוא ,ױזַא יו ,המחלמ

 ןופ ןטיהסיוא ןענעק ךיז סנטיײצַאב לָאז'מ ױזַא יו ;אנוש םעד ןריקַאטַא וצ ױזַא

 יו ;ןרַאנוצּפָא אנוש םעד ױזַא יו ,ןרילסַאמרַאפ וצ ךיז ױזַא יו ;גנולגנירמורַא ןַא

 .וו"אא ,עקטסַאּפ ַא ןיא ןרַאנײרַא םיא ןופ ןזָאל טינ ךיז ױזַא

 ןַארַאפ זיא'ס ,ךלהמ ןרעטייוו ַא ןופ ןעזעג אנוש רעד טרעוו ,דלעפ ןעיירפ ןיא

 רע ןוא גיוא ןפיוא םיא ןטלַאה ;ןעגנוגעוװַאב ענייז ןרילָארטנָאק וצ טייקכעלגעמ ַא

 .רַאבלטימוא ןיוש טרעוו םיא טימ גנורירַאב יד ןעוו ,ןשַארעביא טשינ ריד טעוװ

 ...ןייז וצ םינּפ לבקמ םיא טיירג טזיב ,םיא טסעז וד

 םעד טינ טעז'מ ּווװ רעטרע עקידלַאװ ןיא עגַאל יד רעבָא טרעוו טריצילּפמָאק

 יז ןשיווצ ןופ ןוא רעמיוב יד ןשיווצ ךיז טעבנג רע .ךלהמ ןרעטייוו ַא ןופ אנוש

 וליפא טסלָאז וד ,ןטייז עלַא ןופ ריד ףיוא ךיז טפרַאװ רע ;פיוא םיצולּפ רע ןסקַאוװ

 .טצעזַאב םיא ןופ ךיוא ןיוש זיא טנורגרעטניה רעד לייוו ,ןפיולטנַא וצ ןזייווַאב טינ

 וצ ךעלגעט טנרעלעג רימ ןבָאה חטש'-דלַאוו ןיא המחלמ ןריפ ןופ הטיש יד

 עיצקעל *עשיטקַארּפ , יד .ןענַאטשרַאפ טוג רימ ןבָאה *עירָאעט , יד .העש עכעלטע

 .געט עטסטנעָאנ יד ןשטייד יד זדנוא ןביגרַאפ

22 
8 

 "שיטקַארּפ; ךיא םוקַאב סעיצקעל *עשיטערָאעט, עכלעזַא ןיפ ענייא ףיוא

 .ןעוועג טלייטעגוצ ןיב ךיא רעכלעוו וצ גנולײטּפַא רעד ןופ ,רידנַאמָאק ןופ ןגָאלשעג

 -נַאג רעד טגערעגפיוא טָאה רידנַאמָאק םענופ סיפ יד טימ רימ ןגָאלש סָאד

 -ַאער טנעקעג טינ םישזערידלַאװ ןופ םימעט בילוצ טָאה עכלעוו ,גנולײטּפָא רעצ

 ַא רעניימ יו ,קנעדעג ךיא .ןריגַאער וצ ױזַא יו טסּוװעג טינ ןוא ,םעד ףיוא ןריג

 -פורַא ,רימ טימ סעומש ַא ןיא ,לַאפ םעד ךָאנ טָאה ,עדַאנַאק ןיא רע זיא טציא ,רבח

 רע זַא ,העובש ַא יוװ ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ןוא ןצרַאה ןפיוא טנַאה ןייז טגיילעג

 .ןגייוושרַאפ טינ רימ ףיוא לַאפנָא ןשינַאגילוכ םעד טעװ

 רע ןוא ?רידנַאמָאק; םעד ףיוא טרעיולעג רבח ןיימ טָאה טייצ ערעגנעל ַא

 קילג ןייז וצ רעבָא זיא ,ליוק ַא טימ ןייז דבכמ ןעוועג טייהנגעלעג ַא ייב םיא טלָאװ

 יד ןיא קעװַא זיא "רידנַאמָאק, רעשירעגעלש רעד ןוא "עװַאלבָא, יד ןעמוקעגנָא

 םויה-דע רימ ןעִירב ןעמוקַאב ןַאד בָאה ךיא עכלעוו ,ּפעלק יד .טעטָאלב רעקסניּפ

 סלַא ,רעטעּפש ןיב ךיא ןעוו טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןקיטייו ענעי ןופ רעכעלצרעמש

 רעטעדנּוװרַאפ-רעווש ַא ןגיל ןבילבעג ,ײמרַא רעטיור רעשיסור רעד ןופ רענלעז

 טָאטש רעשטייד רעד ייב ,ןסײרּפ-חרזמ ןיא ,רַאונַאי ןט21 םעד ,דלעפטכַאלש ןפיוא

 ךיוב ןיא סָאש ַא טימ ,רעטרע ןביז ןיא טנַאה ענעסָאשעגכרוד ַא טימ ,ןעניבמָאג

 .רעּפרעק ןיימ ןופ ןלייט שנעדישרַאפ ןיא ןדנּוװ ךָאנ טימ ןוא

 סָאװ רַאפ ןיא תוביס עכלעוו בילוצ ןריטָאנרַאפ וצ ןייז טביולרעד רימ לָאז

 רענַאזיטרַאּפ יד ןיא רידנַאמָאק רעקידרקפה ַא טגַאװעג טָאה סע *אטח ַא? רַאפ

 : רעפמעקטימ ןייז ןגָאלש וצ
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 ןיא ןענעז ,ךיא ןוא ,(עקירעמַא-דרָאנ ןיא טנייה) יקסנַאיליגָאמ ןמלז רבח ןיימ

 -מורַא ךיז -- רעגַאל ןופ ךרעב רעטעמ 150 -- ,לכייט םוצ ּפָארַא ןגרָאמירפ םעד

 ףרַאד'ס זַא ,ןדלָאמעג ןעוועג טינ זיא ,לכייט םוצ ּפָארַא ןענעז רימ רעדייא .ןשַאווּוצ

 ןבָאה'ס ןוא עקַיור ַא ןעוועג זיא רעגַאל ןיא עגַאל יד .?עינעיָארטסָאּפ , ַא ןעמוקרָאפ

 טביולרעד ןעוועג זיא'ס .דנַאטשוצ:םרַאילַא ןַא ןופ םינמיס ענייק ןעזעג טינ ךיז

 .שינעביולרעד רערעדנוזַאב ַא ןָא רעגַאל ןופ םוחת ןיא ןגעװַאב וצ ךיז םענייא ןדעי

 ,דלַאװ ןיא טבעלעג ןבָאה רימ סָאװ ,רָאי ייווצ עלופ יד ןופ ךשמ ןיא ללכב ןענעז'ס

 ידכ ָאװטסלַאשטַאנ וצ ןדלעמ ךיז ףרַאדַאב'מ זַא ,ןטפירשרָאפ עכלעזַא ןעוועג טינ

 ןופ קירוצ ןעייג רימ .סעכעלנע רעדָא ,ןשַאװמורַא ןייג ךיז רתיח ַא ןעמוקַאב וצ

 זיא גנולײטּפָא רעזדנוא זַא ,רעמייב יד ןשיווצ ןופ ןעעז רימ ןוא רעגַאל םוצ לכייט

 ,סיורָאפ -- ךיא .הרוש רעד ןיא ןטערטוצניירַא ךיג ןפיול רימ .טלעטשעגסיוא

 .רימ ךָאנ -- ןמלז

 ךיז טפרַאו ,ןגעקטנַא זדנוא טפיול רע .זדנוא טקרעמַאב "רידנַאמָאק, רעד

 עטשרעדָאפ יד ןיא ,ךיז טזָאל'ס רָאנ ּוװ סיפ ענייז טימ ךימ טגָאלש ןוא רימ ףיוא

 וצ דבכמ ןענעמלז ךיוא ךיז טסעמרַאפ רע .ףוג ןיימ ןיפ ןלייט עטשרעטניה ןוא

 -רקפה ףיוא ,ענייז רעטנוא ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז טגנילעג ןענמלז רעבָא ,ןייז

 | .סיפ ןוא טנעה ,ענעזָאלעצ

 25 טלייצעג טָאה רעכלעוו ,גנולײטּפָא ןיימ ןופ ?רידנַאמָאק,-רעגעלש רעד

 .יקסנירטסָא סקַאמ רחוס-דלַאװ רענעזעוועג ,םינָאלס ןופ דַיי ַא ןעוועג זיא ,ןַאמ

 הטיחש רעד ןופ ןרעוו-לוצינ ןיימ ןופ גָאט ןט6 ןפיוא רימ רע טָאה ןגָאלשעג

 טָאה רערעזדנוא "אטח; רעד .דלַאװ ןיא ןייז ןיימ ןופ גָאט ןט5 ןפיוא ןוא ןעטיב ןיא

 -ָארטסָאּפ , רעד ןופ ןטונימ עטשרע יד ןיא ןעוועג טינ ןענעז רימ סָאװ ,ןייז טלָאזעג

 ןעוועג טשינ זיא דלַאו ןיא ןייז ןיימ ןופ םישדח 24 יד ןופ ךשמ ןיא ."עינעי

 .רענלעז ַא סנייז ןגָאלש וצ ןביולרעד ךיז לָאז רידנַאמָאק ַא זַא ,לַאפ ַא

 שזדָאל טָאטש רעד ןיא ,1945 רעבמעטּפעס ןיא ,רעטעּפש רָאי יירד טימ

 -עג לרוג רעד טָאה -- ,רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג ןופ טקנוּפ-למַאז ַא ןיא ,(ןליוּפ)

 -נירטסָא "ןשידלעה, םעד טָא טימ םינּפ לא םינּפ ןפערטנָא ךיז לָאז ךיא זַא ,טלָאװ

 ךָאנ ןוא ,רעדלעוו עקיּפמוז רעקסניּפ יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,יקס

 טימ ןוא טנעה ייווצ עטנוזעג ענייז טימ סױרַא ןטרָאד ןופ רע זיא גנויירפַאב רעד

 עכלעוו) טנַאה עטכער ענעבילבעג עקיצנייא ןיימ .סיפ עגנַאל עטנוזעג ייווצ ענייז

 -הזבנ םעד ןוט *טעלג/ ַא וצ ןעוועג ךַאװש וצ זיא (עטעדנּוװרַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא

 -עג רעמינָאלס םעד ,"דלעה,.ןענַאזיטרַאּפ םעד ןופ ףוצרּפ ןקישיילפ-טיור ןקיד

 .יקסנירטסָא סקַאמ ,רחוס-דלַאװ םענעזעוו

 ןעלסעק עסיורג ייווצ ןופ טײטשַאב למיה ןעיירפ ןרעטנוא ךיק ענײמעגלַא יד

 .ךרעב ןַאמ 275 יד רַאפ ןסע סָאד ךיז טכָאק'ס עכלעוו ןיא

 עטכייל ןייק טינ .לפָאטרַאק ןלייש טימ ךיק ןיא טקיטפעשַאב ןענעז ןעיורפ

 ,םענייא ןדעי גָאט ַא לָאמ ייווצ ,הנחמ ַאזַא ןגרָאזַאב וצ טַאהעג ייז ןבָאה טעברַא

 ,ּפוז-לפָאטרַאק עסייה עמרָאנ ַא
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 -בוטש; ריא טימ ערעדעי קסעתמ ךיז ןעיורפ יד ןענעז ,טעברַא-ךיק רעד ךָאנ

 םורַא ןופ ןרעקמורַא, םישובלמ ענעסירעצ ןטַאל ,שעווװ ןשַאו טימ -- ,"טפַאשטריװ

 יד ןיא קינייוװעניא ןוא רעמייב יד ןופ רעטעלב ענעלַאפעגּפָארַא יד ךעלדייב יד

 רעשיטניה ַא וצ יו (גנונעפע) ךָאל ַא ךרוד זיא ייז ןיא גנַאגנײרַא רעד סָאװ ,ךעלדייב

 -רַאפ ןוא קעז טימ טנעוו ענייז ןעגנעהַאב ,"רעמיצ; םעד ףיוא ייז ןעמַאר ,עדוב

 -וטש ייז ןיא קידרקפה ױזַא טינ סנגער ןוא ןטניוו יד ןלָאז סע סעטַאמש ענעדיש

 ןרָאלרַאפ טינ ךָאנ ןבָאה ןעיורפ ערעזדנוא .ןייר ןטלַאהעג ןרעוו ךעלדייב יד .ןעמער

 .סעטסָאבעלַאב עטוג ענעזעוועג ןופ שוח םעד

 ַאטעג ןיא ךעלרעדניק עשידיי

 -פיוא ענעדישרַאפ ןליפסיוא ןטימ ןעמונרַאפ ענעסקַאוװרעד יד ןענעז גָאט םעד

 -גערטשנָא עלַא ןעמ טָאה טכַאמעג .ןבעל עיינ סָאד ןפורעגסיױרַא טָאה'ס סָאװ ,סעבַאג

 .ןעגנוגנידַאב-דלַאװ ערעווש עכעלנייוועגסיוא יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןעגנוג

 -כרוד ,עיגעטַארטס-המחלמ טנרעלעג טָאה סָאװ ,הנחמ רעשידִיי רעד ןיא טָא

 -נָא וצ לפָאטרַאק טליישעג ,םויק ריא ןטלַאהרעד רַאפ סעיצַארעּפָא-ביור טריפעג

 -- ,ןשטייד יד ןגעק ןפמעק וצ ךיז טיירגעג ןוא ןעלסעק-ךיק עסיורג ייווצ יד ןליפ

 .ךעלדייב יד ןשיווצ ךיז טעקנָאלבעגמורַא ךעלרעדניק עשידַיי בָאה

 ןקילב -- ןקילב עלופרעצ ערעייז טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ךעלנייּפ זיא'ס

 דחּפ ןטקירדרעד ןיא ,ָאטעג ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלרעדניק ןופ עקידשואי

 טכַאמעגכרוד ,תוטיחש ןופ ןפָאלטנַא ,תוטיחש טבעלעגרעביא -- ,תוטיחש ןופ

 ןענעז ייז זיב ,ןּפמוז ןוא רעדלעפ רעביא טכענ ערעטצניפ ןיא ןגעוו עלופ'תונכס

 ןופ םי ןקימורַא ןיא טלקמ-םוקמ רעד ןייז ףרַאד סָאװ ,דלַאװ ןיא ןפָאלעגניײרַא

 ,גנוטכינרַאפ ןוא טיוט

 ּפָא טסיירד וד ,טמעשרַאפ רע ןוא ןגיוא ענייד ןיא דניק ַאזַא ןופ קילב ַא טלַאפ

 רענעגייא ןייד רַאפ ךיז טסמעש ,דניק ןרַאפ ךיז טסמעש וד .טייז ַא ןָא םינּפ םעד

 ןייק ריד ייב ָאטשינ זיא'ס ןוא דניק סָאד ןפלעה ןענעק טינ ןופ טייקיזָאלפליה

 ַא ןָא ּפָאק םעד ּפָא טסיירד .דניק ןופ ןקילב עקיד'תועיבת עמוטש יד רַאפ הבושת

 .דניק ןשידַיי ןופ טלעוו עבורח יד ןקוקוצנָא טינ, טייז

 ַא ןָא ןעייטש ייז .ןגייווש וצ ךעלרעדניק עשידַיי יד ךיז ןבָאה טנרעלעגסיוא

 ןוא םענייק טשינ ןקיטסעלַאב ,עסיורג יד ןופ טעברַא רעד ֹוצ ןייא ךיז ןקוק ,טייז

 סָאװ ,טייקכעלטרעצ יד דניק ןופ טבױרַאב ןבָאה דלַאװ רעד ןוא ָאטעג יד .ןגייווש

 -עביא ןַא יו ןעזרעד ךיז טָאה רע .ןעמונעגמורַא םיאנת עלַאמרָאנ ןיא םיא ןבָאה

 ןייז ןיא ףיט .עסיורג יד רַאפ אשמ עקירעביא ןַא ןעוועג טלָאװ רע יו ,רעקיר

 זיא ךעלעגייא ענייז ןיא טעמוא רעד .טמעשרַאפ ןבילבעג דניק סָאד זיא המשנ

 ,םוהת ַא ףיט ןעוועג

 רעטעּפש ןוא ,דלַאװ ןיא ,ָאטעג ןיא ןעזעג ךיא בָאה רעדליב-ליורג לָאצ ַא ןָא

 עטיל ,ןלױּפ ןופ רעפרעד ןוא טעטש רעביא גוצ-דלעפ ןיא ,סעיניל-רעייפ יד ףיוא

 תורוש ןשיווצ ןייג ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טינ רימ זיא'ס ּוװ, ןסײרּפ-חרזמ ןוא

 .םירבח:-ףמַאק ןופ סרעּפרעק ענעסירעצ תורוש רעביא ןוא רעזייה עקידנענערב
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 -הסיסג ןיא ןקילב עמוטש ערעייז ןעזעג ןוא ןצכערק ערעייז טרעהעג בָאה ךיא

 ,םירוסי

 טרעהעג ךיא בָאה ,ןליױּפ ןיא םוקמוא ןשידִיי ןופ סעטכישעג-ליורג לָאצ ַא ןָא

 -ּפעס ,גוצדלעפ ןשירעטילימ ןיא ןיב ךיא ןעוו ןקילָאטַאק "עמורפ , ןופ ןלייצרעד

 עטקידיילעגסיוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעקילדנעצ ןעגנַאגעגכרוד ,1944 רעבמעט

 .םיבשות עשידִיי ערעייז ןופ

 ;טשינ סעגרַאפ ךיא עכלעוו ,דליב ןייא סיוא ךיז טלייט ליורג ןצנַאג םעד ןופ

 יד ןיא טשינ ,ןסױטשעגנָא דליב ַאזַא ףיוא ךיז ךיא בָאה ןטנָארפ יד ףיוא טשינ

 רעכלעוו ,שטילערַאק םירפא .ןעטיב ןיא ןבעל-ָאטעג *?ןלַאמרָאנ ,, ןיא רָאנ ,תוטיחש

 ןבָאה -- עװָאיל -- עלעגנַיי םענעטָארעג רעייז ןייז טַאהעג ביל תעגושמ זיב טָאה

 רע יו םעדכָאנ ,רעבלעזרעד זַא ,םעד וצ טריפרעד טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב יד

 ,טַאר ןדִיי רענעטיב ןופ תוחילש ןיא ןעוועג זיא רע ּווװ ,םינָאלס ןופ ןעמוקעג זיא

 -עגוצ טָאה רע סָאװ ,טכירַאב ןרעטצניפ םעד ןופ םיטרּפ ערעדנַא ןשיווצ רע טָאה

 רעבמעווָאנ ןט14 םעד ,םינָאלס ןיא דָאב-טולב רעד ןופ טַאר-ןדַי םעד טלעטש

 עשידִיי יד טימ טכַאמעג טרָאד ןבָאה ןשטייד עשירעדרעמ יד סָאװ טלייצרעד ,1

 -רעטָאפ עקרַאטש ענייז ךיז ןיא טקיטשרעד םירפא טָאה ןַאד ןופ ןוא ...ךעלרעדניק

 טשוקעג טשינ ,טלטרעצעג טשינ רעמ .ןעלעקווָאיל ,דניק ןייז ןוא ןליפעג עכעל

 ןרעוװו -- ןעוועג טניווועג זיא רע סָאװ וצ ,קידנענָאמ ,דניק סָאד ןעוו ןוא רעמ םיא

 עכעלרעטָאפ עטספיט ענייז ןגעק ,רעטָאפ רעד םיא טָאה -- טשוקעג ןוא טזדלַאהעג

 ,קיטייו םענעטלַאהַאב ןפיט ַא טימ ךיז ןֹופ ןסױטשעגּפָא --- ,ןליפעג

 ןופ דניק סָאד וטסרעטייורעד סָאװ רַאפ ,םירפא :גנוקרעמַאב ןיימ ףיוא

 ךיא ..ןקוק טשינ ךעלעגייא יד ןיא םיא ןעק ךיא, :רעפטנע ןייז ןעוועג זיא ...?ךיז

 טרַאװרעד סע סָאװ ,קילגמוא ןסיורג םעד וצ טכַארבעג טלעוװ רעד ףיוא ךיא בָאה

 -עג טלעוו רעד ףיוא םיא בָאה ךיא ...ןעמוקמוא טעװ רע ...םוקמוא ןייז וצ ...םיא

 םענעי ןיא ןטיוט עקידהנושמ טימ ןעמוקעגמוא ןענעז ךעלרעדניק ךס ַא ...טכַארב

 ,"םינָאלס ןיא ,רעבמעווָאנ ןט4

 ןייז ףיוא רע טקוק טייז רעד ןופ .ןרערט ןייטש ןביילב ןגיוא סמירפא ןיא

 -הטיחש םוצ ןדִיי רעמינָאלס יד ןופ געוו רעד, :ןיײלַא ךיז וצ טדער ןוא ןעקווָאיל

 ,קירב ןרעביא ןדִיי יד קידנביירט ,"אראשטש., ןופ קירב ןרעביא טריפעג טָאה ,לָאט

 ןּפַאכנָא ייז ;סמערָא סנרעטלע יד ןופ ךעלרעדניק יד ןסײרסױרַא ןשטייד יד ןגעלפ

 ןרעביא ןופ ןוא ןטפול רעד ןיא לָאמ עכעלטע ןעיירדרעביא ייז ,ךעלסיפ יד רַאפ

 עשידִיי רעקילדנעצ .קירב רעד זיא גנַאל .ךייט ןיא ייז ןרעדײלשנײרַא שטנערָאּפ

 .?טנורגּפָא ןיא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה ךעלרעדניק

 טָאה דניק סָאד .ןקילב סדניק ןטימ ןפערטוצנָא טינ טימַאב ךיז טָאה םירפא

 טינ טָאה לחומ שירעדניק ןייז .טייז רעד ןופ רעטָאפ ןפיוא ןקוק ןביוהעגנָא ךיוא

 .םיא וצ רעטָאפ ןופ ןעגנוָיצַאב יד ןיא גנורעדנע יד ןייז ספות טנקעעג

 .גנַאל-םישדח ןגיוצעג ךיז טָאה דניק ןטימ רעטָאפ ןשיווצ "זגורב , רעד

 -ןסיברַאפ ַא טימ םעצולּפ עקווָאיל לָאמנייא טָאה --- טנייפ ךיד בָאה ךיא --

 ...טנייװעגרעדנַאנַאפ ךיז ןוא רעטָאפ םוצ ןוטעג-גָאז ַא טייק

 ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ,ןּפיל יד טימ ןסיברַאפ טָאה ,לטיג ,עמַאמ סעקווָאיל
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 ןוא רעמיצ ןטייווצ ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא םירפא .טעּפילכעג ליטש רעד ןיא ןוא

 ,טנייוועג

 םענופ םוקמוא ןזיב ױזַא ,ןטייווצ ןופ רענייא ןרָאװעג ייז ןענעז טדמערפרַאפ

 םעד ,לרעטסעװש ערעטלע ןוא רעטומ ,רעטָאפ ןייז ,עווָאיל ןקירָאי-6 םעד ,דניק

 ,1942 ילוי ןט"5

 .ךעלרעדניק עשידִיי יד ףיוא ןסָאגעגסיוא ךיז טָאה קילגמוא רעטסערג רעד

 ןדלוד טנעקעג טינ ענעסקָאוװרעד ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב-ָאטעג ערעטצניפ יד ןיא

 ..גיטש םעד ןיא ןייז טזומעג טָאה טעמוא ןוא רעיורט ;רעדניק ןופ ןכַאל סָאד

 יד ןבָאה ,ָאטעג ןופ ןעגנומַאצרַאפ-טָארד יד רַאפ ןליּפש ךיז ךעלרעדניק ןגעלפ

 יד ידכ ,ןטעזָאלק ןוא ןלַאטש ןשיווצ -- רעזייה יד רעטניה ןבירטרַאפ ייז ערעטלע

 רעדניק עשידִיי ךָאנ ןכַאל'ס יו ןרעה טשינ ןלָאז ןטידנַאב-ןעמרַאדנַאשז עשטייד

 ,ָאטעג ןיא

 ןליּפש רעייז ןופ ןערב ןיא רעדניק ןבירטעצ ןבָאה ןרעטלע יד ןעוו ,לָאמניײא

 ןשטייד יד ,ןליּפש ךיז זדנוא טזָאל , -- :טַאהעג תומוערת עלעגנִיי ןייא טָאה ,ךיז

 ..?ןסישעצ יוװ ייס זדנוא ךָאד ןלעװ

 טעז טָא .ןעמוקעגמוא ךעלרעדניק יד ןענעז ןטיוט שטסקיד'תוירזכא יד טימ

 קחצי םהרכַא) סיקסווָאקציא ןרהַא לביטש-םידיסח ןופ ףיוה ןפיוא ןגיל ךָאנ ןעמ

 ןופ ;(הטיחש עט1) סנברַאש ענעסירעגּפָא טימ ךעלרעדניק יירד ,(םעדייא ס'צרּפ

 עט1) ךעלעדיימ עניילק עשידִיי עטיוט ייווצ סױרַא ןעמ טיצ בורג-טעזָאלק ןפיט ַא

 -עגסיוא טימ עלעגיוו ןיא טגיל ,דניק קירָאי-1 סעשטיוװוָאנַאזַאכ ריאמ ;(הטיחש

 ךוטָאק ןיא ןעמ טניפעג דניק סקעטסרַאּפַאנ ;(הטיחש עט1) ךעלעגייא ענעכָאטש

 -ייטש ןפיוא ;(הטיחש עט1) עלעּפעק טקַאהעצ ַא טימ (ןוויוא ןרעטנוא ןגייטש-רעניה)

 -נַאב יד ןכלעוו ,דניק ַא טולב עשזוילַאק ַא ןיא טגיל ,סַאג ןטימניא ,קורב םענרעג

 סעשטיוועלעדנעמ םייח-השמ ןֹופ ,לביטש-רעביוא ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה ןטיד

 | ,(הטיחש עט}) זיוה

 ךיז טעװעטַאר (שטיװָאניװַאה ףרָאד ןופ) שטיװעליסָאי לחר ,הנכש רעזדנוא

 רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא .שטיוועלעשוב ןועמש ןופ זיוה ןיא שינעטלעהַאב ַא ןיא

 -כיר רעד ןיא ,ןטרָאג ןכרוד טפיול ,שינעטלעהַאב ןופ סױרַא יז טייג (עט1) הטיחש

 -רעדניק ייווצ עריא ...טכַאל ןוא טפיול יז .ןענַאטשעג ןענעז רימ ּווװ זדנוא וצ גנוט

 לקעּפ ַא יז טלַאה םיזוב םוצ טסערּפעגוצ טנעה עריא ןיא ,ךָאנ ריא ןפיול ךעל

 ןיא טביילב לקעּפ סָאד ...יז טגָאז ,"הנתמ ַא ךייא טַאנ , :סעטַאמש ןיא טלקיוועגנייא

 קיד'הנושמ ריא ךיז טגָארט'ס טענַאװ ןופ בוטש ןיא ןיירַא טפיול יז .טנעה ערעזדנוא

 -גניא ןיוש ,עלהפוע טיוט ַא -- סעטַאמש יד ןופ סױרַא ןעלקיוו רימ ...רעטכעלעג

 עלַא ןענעז'ס ּוװ ,שינעטלעהַאב ןיא סע ןעמ טָאה טקיטשרעד .ןעוועג יולב ןצנַאג

 ...ןעוועג רבקמ ףיוה ןופ לקניוו ַא ןיא ףכית סע ןבָאה רימ .ןגעלעג ןעמַאזוצ

 דלַאװ ןיא ךעלרעדניק עשידיי

 -לושרָאפ ןיא ךעלרעדניק 30 ךרעב טעװעטארעגסיורַא ןעמ טָאה דלַאװ ןיא

 דלַאװ ןיא ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג זיא רָאי 1 זיב רעטלע ןיא רעדניק .רעטלע

 ןיא יו רעגרע דלַאװ ןיא ךעלרעדניק יד ךיז ןבָאה טרענרעד ,18-17 -- ןיירַא
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 :.טיױט רעקידנעטש רעד ןופ טיײרפַאב ןרָאװעג ייז ןענעז רַאפרעד רעבָא ,ַאטעג

 -דלַאװ ערעווש יד ןיא וליפא .ָאטעג ןיא טרעיולעג ייז ףיוא טָאה סָאװ ,רַאפעג

 -לעזַא סעּפע ךעלרעדניק יד-טָא רַאפ ןפַאש ֹוצ ןגרָאז טזומעג ןעמ טָאה ,ןעגנוגנידַאב

 םורַא טשרעהעג טָאה סָאװ טייקינָאטנײיא רעד ןופ ןסײרסױרַא ייז לָאז סָאװ ,סעכ

 ,ייז

 ,סעכלעזַא טעדנירגעג טָאה'מ :לַאפנייא רעכעלקילג ַא טָאה ןפלָאהעגסױרַא

 -ַאב עלַאמרָאנ עקידרעירפ יד ןיא ,ןטרָאג-רעדניק ןלַאמרָאנ ַא ןטיברַאפ טָאה סָאװ

 ןענעז רעדעפ-יילב ןוא ריּפַאּפ ,ןשיט ,קנעב-לוש ןייק ,ךיז טייטשרַאפ .ןעגנוגניד

 ,ץנעט ךרוד ןעמוקעגרָאפ זיא גרַאװנילק ןטימ ךיז ןעמענרַאפ סָאד .ןעוועג טינ

 ַא ןיא ךיז ןלעטש ךעלרעדניק יד יװ ,ןקוקוצוצ ךיז דיירפ ַא ןעוועג זיא'ס .גנַאזעג

 ןוא ןַאמדלעפ ַארָאד ןופ טריפעגנָא ,ךעלדיל-רעדניק ענעדישרַאפ ןעגניז ןוא דָאר

 -רַאפ רעגריב-דלַאװ עניילק יד ןגעלפ החמש רעטסערג רעד טימ .יורפ ַא ענייא ךָאנ

 רַאפ זיא סָאװ ,לטלעוו רעיינ רעייז ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןוא ךעלדייב ערעייז ןזָאל

 רענייק ,ןכַאל ןוא ןעגנירּפש ייז ,ןעגניז ןוא ןצנַאט ייז .דלַאװ ןיא ןפַאשעג ןרָאװעג ייז

 טשינ ייז טרעטש רענייק ;ןטעזָאלק ןוא ןלַאטש יד רעטניה רעמ טינ ייז טביירטרַאפ

 -רַאפ'ס יו ,שממ טעז'מ .ןסע ןענָאמ וצ וליפא ןסעגרַאפ ייז ,ךיז ןליּפש רעייז ןיא

 ערעייז ןופ רעצ רעד טפיולטנַא'ס יו ,ךעלעגייא ערעייז ןופ טעמוא רעד טדניווש

 טינ ךָאנ זיא דלַאװ ןיא .םרַאדנַאשז רעשטייד רעד ָאטשינ זיא דלַאװ ןיא .ךעלמינּפ

 קערשיליורג ַא ןפרָאװעגנָא טָאה רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ רעשיסור-סייוו רעד ןיײרַא

 .רעדניק יד ףיוא סרעדנוזַאב ,ןעמעלַא ףיוא

 ןעגניז ייז ןעוו ךעלמינּפ עקיטכיל יד ןָא טסקוק ןוא טייז רעד ןופ טסייטש

 -ַאלבָא? ןַא זַא ,ןייז טעוו סָאװ : עגַארפ יד ענעסקַאװרעד יד טקיניײיּפ'ס ןוא ןצנַאט ןוא

 -קירוצ ןבָאה עכלעוו ,גרַאוװניײלק םעד טָא טרַאװרעד לרוג רעסָאװ ? ןייז טעו "עוו

 ? דלַאװ ןיא דיירפ-סנבעל רעייז ןענופעג

 -נָא טינ גנַאל דלַאװ רערָאנ-ישטלָאװ ןיא ןטרָאג-רעדניק רעד טָאה ,רעדייל

 עגנוי ערעייז ןבָאה ךעלרעדניק יד .טריטסיזקע רע טָאה געט עטלייצעג ..,ןטלַאהעג

 ןענעז ךעלמירבק עקיליײה .ןדנעטשמוא עטסשיגַארט יד ייב טקידנערַאפ סנבעל

 -ַאב וצ ןזיוװַאב טינ ןעמ טָאה ייז ןופ לייט ַא .דלַאװ םענופ ןלייט עלַא ןיא טייזעצ

 סיוא ןרָאװעג זיא'ס .ןסערפעגפיוא ייז ןבָאה םיריזח עדליוו ןוא ףלעוו .ןקידרע

 ,..ןטרָאג-רעדניק

 -סױרַא ןרָאװעג קיבייא ףיוא ןענעז ךעלעמילב עטסרעייט יד ,עטסנעש יד

 ,ןסירעג

 "עוַאלבָא? ןַא ברע

 ,טכַאנ ןוא גָאט זדנוא טקינייּפ ,ןעמוק טעװ *עוװַאלבָא, ןַא זַא ,קנַאדעג רעד
 ...ןעמוקסיוא טינ טעװ ןטרַאװ גנַאל זַא ,ןזייוו םינמיס עלַא

 רעד ןופ רעלדניברַאפ יד טימ רעריּפשסיױא ערעזדנוא ןופ טקַאטנָאק רעד
 ןיוש ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .ןטינשעגּפָא יו טעמכ זיא גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד

 דלַאװ טייז ןטייווצ ןופ ןוא דלַאװ ןיא ןשטייד יד ךרוד ןסָאלשעגנייא יוװ שיטקַאפ
 גָאט ַא סָאװ .רעוועג-ןישַאמ ערעווש ןופ ןעיירעסיש טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןגָארטרעד
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 ' יד זַא ,טזייווַאב סָאד .רעכעלטייד ןוא רעקרַאטש ןעיירעסיש יד ךיז ןרעה רעטייוו

 .םיחטש-דלַאװ יד וצ רעטנענ ץלַא ךיז ןקור ןשטייד

 -רעטילימ עשישטייד יד בילוצ ,ןפַאשעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,עגַאל ערָאלקמוא יד

 -רענַאזיטרַאּפ םעד ןקַיורמוַאב ֹוצ ןָא ךיוא טנייה ,הביבס רעד ןיא סעיצַארטנעצנָאק

 ןשטייד יד זַא ,ןביילג טלָאװעג טינ טָאה בַאטש רעד .?ערָאנ-ישטלָאװ, ןופ בַאטש

 זיא סָאװ ,גנוטסעפ רעשינַאזיטרַאּפ רעסיורג רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןגָאװ ןלעוו

 ןָא באטש רעד טמענ ,ןוחטב רתיל .רעמייב רעטנזיט רעטרעדנוה ןופ טצישעג

 ערערעמ הרימש ערעטכידעג ַא טימ ןלעטשמורַא :ןעלטימ-טכיזרָאפ ענעדיישרַאפ

 וו ,רעטרע יד ןיא ןלורטַאּפ יד טקרַאטשרַאפ ןרעוו סרעדנוזַאב ;דלַאװ ןופ ןטקנוּפ

 ןקיטכעדרַאפ ןדעי ןטלַאהרַאפ וצ טנדרָארַאפ בַאטש רעד .ךיז ןציירק ןגעװ-דלַאװ יר

 .ןענגעעגַאב טעוו'מ סָאװ ,ןָאזרעּפ

 ןלָאז סָאװ ,ןדַאקירַאב ןעיוב וצ גנוריפנָא רעזדנוא טלַאה קיטכיוו רעייז רַאפ

 ןופ לַאירעטַאמ .דלַאװ ןיא ןגעװרָאפנײרַא עלַא ןקנַאט עשטייד יד רַאפ ןּפָאטשרַאפ

 טָאה'מ .ץלָאה ןופ םי םעד ןיא טלעפעגסיוא טינ טָאה ןדַאקירַאב ןעיוב וצ סָאװ

 לַאירעטַאמ םעד ןריפוצרעביא ןעלטימ-טרָאּפסנַארט ןיא טקיטיינעג טינ ךיוא ךיז

 ןעוועג זיא ןעגנוּפָאטשרַאפ יד ןעיוב ןופ םעטסיס רעד .ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ

 תורוש עגנַאל "עבירט, דלַאװ ןטייז עדייב ןופ ןעייטש :רעטכייל ַא ןוא רעטושּפ ַא

 ןציּפש עטגייוצעצ:טיירב טימ רעמייב עקירָאײיטרעדנוה ,עטלַא ,עקיד ,טכיוה

 יז טלַאפ גנעל רעצנַאג ריא ןיא ."עבירט , טייז ןייא ןופ םיוב ַא רעטנוא ןעמ טקַאה

 ,גנוּפָאטשרַאפ ַא ןופ ביײהנָא ןַא ךיז ?טפַאש,ס ןוא "עבירט/; ןופ טיירב רעד ןיא

 ןטשרע םעד ףיוא טלַאפ ,עבירט טייז רעטייווצ רעד ןופ רעביאנגעק ,םיוב רעדנַא ןַא

 ןקיבלעז ןפיוא ןרעוו רעמייב עכעלטע ךָאנ .רעכעה טרעוו גנוּפָאטשרַאפ יד ןוא םיוב

 םרָאפ רעד ןיא עטשרע יד ףיוא ןלַאפ ייז ןוא טרָא ןבלעז ןפיוא ןטינשעגרעטנוא ןפוא

 ,עטייווצ יד ףיוא ענייא ןפרָאװעגנָא ,?סמלצ, עכלעזַא תורוש עכעלטע .םלצ ַא ןופ

 ..ןקנַאט עשישטייד רַאפ טלעטשרַאפ זיא געוו רעד ןוא ,עטייווצ יד רעטניה ענייא

 ןַארַאפ ןענעז דלַאװ *?רערָאנ-ישטלָאװ, ןיא "סעבירט, ןוא ןגעװרָאפנײרַא

 -עלַאב יד רימ ןענעז התע תעל ןוא ,למיה ןיא ןרעטש יו רעמייב טימ תורוש ;ךס ַא

 םילושכמ ענרעצליה עכלעזַא לָאצ עשּפיה ַא טלעטשעצ רימ ןבָאה ;דלַאװ ןופ םיטַאב

 ..?ןוט טנעקעג ןעד רימ ןבָאה ךָאנ סָאװ ...םילבחמ ענעלָאטש עשישטייד יד ןגעק

 ענייא ןיא סעדַאקירַאב לָאצ ַא ןלעטשפיוא םייב רימ ןטעברַא גָאט ןצנַאג ַא

 -פעשַאב רימ ןענעז ןדִיי 8 .עלוב ףרָאד םייב דלַאװ ןופ "סעבירט ,-רָאפניײרַא ןופ

 רעזייוו-געוו רעד ,ןַאזיטרַאּפ רעכעלטסירק ַא -- זיא שארב .טעברַא רעד ייב טקיט

 .ןעגנוּפָאטשרַאפ יד ןכַאמ וצ רעטרע עכלעוו ןיא טמיטשַאב סָאװ ,רערינַאלּפ ןוא

 ךיוא ןענעז קעה יד ;ּפמעט ןענעז ןגעז ערעזדנוא ;רעמייב עקיד רעטנוא ןדיינש רימ .

 ןופ סױרַא ןענעז רימ רעדייא ,ירפרעדניא .קירעגנוה ןענעז רימ ןוא בצמ  ַאזַא ןיא

 רימ ןבָאה (רעטעמָאליק 8 ןופ ךלהמ ַא) עלוב ייב טינשּפָא-דלַאװ םעד וצ רעגַאל

 םירעיוּפ יד ייב ןענעז עלוב ןיא .ּפוז-לפָאטרַאק לסיב ַא "קיטשירפ/, ףיוא ןעמוקַאב

 סעטַאכ עטשרע יד ןיא ןּפַאכנײרַא רָאנ ךיז ףרַאד'מ .טיורב טימ "תורצוא; ןַארַאפ

 .רעגנוה םעד ןליטשוצנייא סָאװ טימ ןעניפעג ןיוש טעוו'מ ןוא
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 -נוגעוװַאב עלַא ןריּפשוצכָאנ :לעפַאב ןגנערטש ַא ןעמוקַאב רעבָא רימ ןבָאה

 רענייק לָאז לַאפ ןייק רַאפ ןוא ףרָאד םעד םורַא ןוא ןיא רָאפ ןעמוק עכלעוו ןעג

 ּפָארַא טינ ןעמענ ןוא ךַאװ רדסכ ןטלַאה זדנוא ןופ 2 .ןײגנײרַא טינ ןיהַא זדנוא ןופ-

 ...זדנוא ןופ טנָאנ ױזַא ןענעז סָאװ ,"תורצוא,,-טיורב יד טימ סעטַאכ יד ןופ ןגיוא יד

 ןקידעבעל ןייק טינ רימ ןעעז ןריוורעסבָא רעזדנוא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ּוֲאפ

 ,ףרָאד ןיא שפנ

 -רַאּפ יד וצ ךעלטניירפ קרַאטש טינ ןענעז "ןרָאטוכ, רעלוב ןופ םירעיוּפ יד

 ףיוא ךיז ןסױטשנָא רַאפ רַאפעג רעד ןופ ןטיהרַאפ טינ זדנוא ןלעװ ייז .רענַאזיט

 יז וצ עקידעבעל ןלַאפנײרַא לַאפ ַאזַא ןיא ןעק'מ .טקנוּפ-סגנורעיול ןשישטייד ַא

 .רעשידִיי ַא -- סרעדנוזַאב ,ןַאזיטרַאּפ רעדעי ךיז טקערש םעד רַאפ .טנעה יד ןיא

 .טפַארק רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ תודוס ןגערפסיוא ןלעװ םייב ייז ןקיניײּפרַאפ ןדייב

 .טייצ רעקידרעטעּפש רעד ןיא ןעוועג ןענעז ןלַאפ עכלעזַא

 טלוב רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ןבָאה "ןראטוכ, רעלוב ןופ םירעיוּפ יד

 רעוועג טימ ןבָאה ייז .רענַאזיטרַאּפ יד וצ האנש ענעסיברַאפ רעייז ןזיװעגסױרַא

 רעזדנוא ןופ עּפורג ַא ןלַאפַאב ןשטייד יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ טנעה יד ןיא

 ,הדיגב ַאזַא רַאפ זייַּפ ןרעייט ַא טלָאצַאב רעבָא ןבָאה ייז .דַאירטָא

 -עױּפ "רעלוב , יד ןופ לַאפנָא ןשירעטערַאפ םעד ךָאנ ןעניגַאב ןגרָאמ וצ ףיוא

 -ַאלעב ַאיַאקסטעװָאס, ןעמָאנ ןפיוא דַאירטָא רעזדנוא ןופ ןעגנולײטּפָא ןבָאה "םיר

 ןופ יירעסיש ַא ייז ףיוא טנפעעג -- ,"ןראטוכ, רעלוב יד טלגנירעגמורַא "סור

 ןעמַאװצ ?סעטַאכ, רעקילדנעצ ךיור ןוא רעייפ טימ ןזָאלעגקעװַא ןוא ןטייז עלַא

 הארתה ַא ןעוועג זיא טולב ןוא רעייפ ןופ ךַארּפש יד .רעניווונייא ערעייז טימ

 המקנ רעשינַאזיטרַאּפ ןופ ךַארּפש עקיטולב יד .םירעיוּפ ענעבילבעגנבעל יד רַאפ

 טוג ןבָאה ,ןשטייד יד טימ ןטעברַאטימ ןלעו עכלעוו ,יד רַאפ ןעמוק טעװ סָאװ

 ןבָאה םחרכ-לעב ןוא רעפרעד עטייוו ןוא עטנעָאנ ןופ רעניווונייא עלַא ןענַאטשרַאפ

 ןדעי טימ ןוא ללכ ַא יװ דַאירטָא רעזדנוא טימ ןעגנוָיצַאב עטוג טלעטשעגנייא ייז

 עצנַאג יד ןטלאהעגנָא ןבָאה ןעגנויצַאב עמַאזניימעג עטוג יד .טרּפ ַא יו ןַאזיטרַאּפ

 רעכעלטסירק רעשיפרָאד רעד ןופ טעברַאטימ יד .דלַאװ ןיא ןייז רעזדנוא ןופ טייצ

 ןופ רעיודסיוא ןוא םויק ןרַאפ רעייטשוצ רעלופטרעוו ַא ןעוועג זיא גנורעץלעּפַאב

 .טייקיטעט רעשינַאזיטרַאּפ רענעסקאוועגרעדנַאנַאֿפ רעד

 ןלעטש סגעווייברַאפ .רעגַאל רעזדנוא וצ קירוצ טעברַא רעד ןופ ןעייג רימ

 רעמייב ןשיווצ טייזעצ ןגיל עכלעוו ,ןרָאטוכ *רערָאנ-ישטלָאװ , יד ןיא ּפָא ךיז רימ

 רעד .*ןרָאטוכ, ערעייז ןיא םירעיוּפ יד ןבעל טַאז ןוא קִיויו ,דלַאװ ןופ ץרַאה ןיא

 רעד .עפשב ןַארַאפ זיא תומהב-זיוה ערעייז רַאפ עשַאּפ .רערצבטכורפ ַא -- ןדָאכ

 ,ייז רַאפ הסנרּפ ןופ רוקמ ַא ללכב זיא דלַאוװ

 ךיוא טקערש ייז .טייקיורמוא ןַא *רערָאנ-ישטלָאװ, יד ייב ךיז טקרעמ טציא

 -יא ךיז ןקור סנקלָאװ ערעטצניפ זַא ,ליפעגרָאפ ןרעווש ַא ןבָאה ייז .*עוװַאלבָא;, ןַא

 -- ןעמוק טעוװ *עוװַאלבָא; ןַא זַא --- ...לובמ ַא ןייז טעוו'ס ןוא ּפעק ערעייז רעב

 ןשטייד יד .ןרעוו בורח ןעמייה ערעזדנוא ןלעוו -- ,רעױּפ רעטלַא ןַא זדנוא וצ טגָאז

 יד .רענַאזיטרַאּפ יו טנכערַאפ ייז ייב ןענעז רימ לייוו ,ןענעגרהסיוא זדנוא ןלעוו

 .ןרָאװעג םיוקמ געט עטלייצעג ןיא זיא רעיױּפ ןטלַא ןופ האובנ ערעטצניפ
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 טיורב לקיטש ַא טסע ,עּפורג רעזדנוא ןופ (םינָאלס ןופ דיי ַא) ,שטיװָאנזַאמס

 טרסומ רע ןוא טקנעשעג םיא טָאה רָאטוכ ןופ ןיטסירק עטנַאקַאב ַא ענייז סָאװ

 רימ ןבָאה תוחּפשמ ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ רעבירג יד ןיא; :זדנוא ןוא ןיײלַא ךיז

 שינעטלעהַאב ַא ןכוז וצ ןּפָאלעג רימ ןענעז רעדלעוו יד ןיא ;ןגיל טלָאװעג טינ
 טפיול --- :טגָאזעג טָאג טָאה .ןייז טלָאװעג רימ ןבָאה םימכח ,סנבעל ערעזדנוא רַאפ

 טעוװ רעהכַאנ ןוא טייצ לקיטש ַא ןרעטַאמנָא טרָאד ךיז טעוו ריא ,רעדלעוו יד ןיא

 עלַא טימ ןעמַאזוצ ןגיל ןלעװ טינ רַאפ ףָארטש רעייא ןייז טעװ סָאד ,ןעמוק ריא

 ךיז ףיוא רזוג רע זיא --- ,ןעמוקַאב ףָארטש ןיימ לעװ ךיא ...רעבירג יד ןיא ןדִיי

 *,.ייז ןזָאלרעביא טינ ןוא עילימַאפ ןיימ טימ ןגיל טלָאזעג בָאה'כ -- ןײלַא

 .ןרָאװעג םיוקמ ךיוא זיא האובנ ערעטצניפ סעשטיווָאנַאזַאמס

 ןייג טשינ רעטייוו זדנוא טזָאל רע .זדנוא טלַאהרַאפ לורטַאּפ רעשינַאזיטרַאּפ ַא

 רעמייהעג) לָארַאּפ גָאט םעד טינ ןסייוו רימ : הביס יד .בַאטש םוצ זדנוא טריפ ןוא

 -ערג יד ץוחמ סױרַא טייג רע ןעוו ןסיוו וצ ביוחמ זיא ןַאזיטרַאּפ רעדעי סָאװ ,(ןכייצ

 טגערפ ,שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ,קינלַאשטַאנ-בַאטש רעד .רעגַאל ןייז ןופ ןצענ

 -ּפָא-דלַאװ רעלוב םייב ןגעװ:רָאפנײרַא יד ןופ ןטקנוּפ עכלעוו ,יונעג סיוא זדנוא

 ,טקיטסעפַאב ייז ןבָאה רימ קרַאטש יװ ןסיוו ךיוא ליוו רע .טמַאצרַאפ ןבָאה רימ טינש

 טנעה יד קידהאנה טבייר רע .קינלַאשטַאנ םעד טקידירפַאב ,טכירַאב רעזדנוא

 : טקרעמַאב ןוא

 ןלָאז ,ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ געט עטצעל יד ןענעז סעבירט עלַא ,טוג ,ונ --

 טימ ;גנוטסעפ רעשינַאזיטרַאּפ רעזדנוא ןיא ןעגנירדוצניירַא ןגַאװ ןשטייד יד טציא

 ...ןייז םינּפ לבקמ ייז רימ ןלעו רעייפ שילעה ַא

 ...טגַאװעג ןבָאה ןשטייד יד

 -עצ ייז ןבָאה (עקרעוו-עגעז) ןקַאטרַאט-דלעפ עניילק ,עטריזירָאטָאמ טימ

 יקיטש עקידרעטעמ-בלַאה עצרוק ןיא -- רעמייב ענעזָאלעגּפָארַא עקיד יד טלטרעפ

 יד ןופ ןבירטעגפיונוצ ןבָאה ייז עכלעוו ,םירעױוּפ .טלקערבעצ סע ייז ןבָאה ךעל

 -ּפָארַא ייז ןוא ןבילקעגפיונוצ ךעלקיטש ענעטינשעצ יד ןבָאה ,רעפרעד עטנָאנ

 םוצ גנעגנײרַא עלַא ןרָאװעג יירפ זיא ןקנַאט עשישטייד רַאפ .געוו ןופ טמַארעג

 עלַא .סָאש ןייא ןָא ןלַאפעגנייא זיא עיניל-ץוש עשינַאזיטרַאּפ עטשרע יד .דלַאוװ

 ..ןפָא ןענעז ןרעגַאל ערעזדנוא וצ ןגעוו

 ,רעגַאל רעזדנוא ןיא ןָא רימ ןעמוק גנַאגרעטנוא:ןוז טימ

 וצ רע טגָאז ,ךעלרעדניק -- .קנַארק טגיל ישטיװעצַאוװיא ןופ ןַאמכייר ברה

 געט עכעלטע ןיוש ? רימ רַאפ טיורב לקיטש ַא טכַארבעג ריא טָאה רשפא -- זדנוא

 -- ןּפיל יד ,קיד טנעה יד ,לופ זיא םינּפ ןייז ,ןלָאװשעגפיוא זיא ןַאמכייר ברה יו

 ,טולב ןּפָארט ַא ןָא

 -לעפ יד ףיוא לפָאטרַאק רימ ןבָארג רעבמעטּפעס ןט17 םעד קיטשרענָאד

 ךיז טגָארטרעד יירעסיש עקרַאטש ַא .סערָאטוכ ?רערָאנישטלָאװ, ןופ רעד

 ןופ רעניווונייא יד ייב הלהב ַא טרעוו'ס .עבירט רעקיאייברעד ַא ןופ םעצולּפ

 ,ךעלרעדניק ערעייז ףיונוצ ןביילק ,רעזייה יד ןופ סיוִרַא ןפיול ייז ."ןרָאטוכ, יד

 ןביירט םירעוּפ יד .דלַאװ ןיא רעפיט ןפיול ןוא ןפיוה יד ףיוא ךיז ןליּפש עכלעוו

 קעז ענעטָאשעגנָא יד רעביא ןזָאל רימ .דלַאו ןיא רעפיט תומהב ערעייז ךיוא
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 .רעקיטפעה טרעוװ יירעסיש יד .רעגַאל רעזדנוא וצ ןפיול ןוא לּפָאטרַאק טימ

 ..ןרָאװעג ליטש זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 1942 רעבמעטּפעס רעט18 -- *עווַאלבָא; עטשרע

 .רעבמעטּפעס רע18 ,קיטיירפ

 טריפ גנולמַאזרַאפ רעד טימ ,רעגַאל .רעזדנוא ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא

 -רַאפ טלדנַאהַאב'מ .ווָאמערפעי רידנַאמָאק ןוא ָאשזָאירעס *קורטילָאּפ, רעד ןָא

 -קַארַאכ ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןכעלטפַאשטריװ ןופ ןגַארפ עכעלרעניא ענעדייש

 -רַאפ וצ ןוא ןילּפיצסיד יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןסולשַאב ןעמונעגנָא ןרעוו'ס .רעט

 ןרַאפעג יד טנָאמרעד טשינ ןרעוו טרָאװ ןייא ןייק טימ ...גנוזײּפשַאב יד ןרעסעב

 רעד ףיוא ָאד ןעייטש רימ ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא .זדנוא ףיוא ןרעיול סָאװ

 ןעוועג ןשטייד יד ןיוש (טסּוװרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יװ) ןענעז .,ענַאלָאּפ

 ןענעז עכלעוו ,ןרעגַאל עשינַאזיטרַאּפ יד ןופ חטש-דלַאו ןיא ןעגנורדעגניירַא

 טנגעגַאב ךיז ןבָאה סנטסָאּפ-רָאפ *רעװעיַאּפַאשט, יד ןוא זדנוא רַאפ ןגעלעג

 .אנוש ןטימ

 וצ רעטנענ ץלַא ךיז טגָארטרעד יירעסיש עקרַאטש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא

 ךישממ זיא ןעמ ןוא ןסירעגרעביא טשינ רעבָא טרעוװו גנולמַאזרַאפ יד .זדנוא

 רידנַאמָאק רעד .טריסַאּפ טשינרָאג טלָאװ סע יװ ,ןגַארפ ךָאנ ןעלדנַאהַאב ןטימ

 -עגמורַא טלָאװ סָאװ ,הלהב עקידארומ ַא ןדיימסיוא קידנלעוו ,?קורטילָאּפ , ןוא

 יד ןרעלקרעד ,תמא ןרעטיב םעד ןלייצרעד ייז לָאז'מ ןעוו ןדִיי הנחמ יד ןעמונ

 דַאטס ַא ןפָאלעצ ךיז זיא ?רעװעיַאּפַאשט, יד ייב סָאװ םעד טימ יירעסיש

 ןביײרטוצניײרַא קידנזייווַאב טשינ .רעגַאל רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ןסּפעש

 .ייז ןיא ןעמ טסיש ,יַאדַארגַאז, רעד ןיא קירוצ ןסּפעש יד

 רעדעי ןוא -- ווָאמערפעי טגָאז -- ןרעהפיוא דלַאב טעוו יירעסיש יד --

 ןזיוװעגסױרַא ןבָאה רידנַאמָאק ןוא ?קורטילָאּפ, רעד .טעברַא ןייז וצ ןייג טעוװ

 .טיױרטעגנָא ייז ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדַיי הנחמ רעד רַאפ תוירחא עסיורג

 טנכערעגסיוא גולק ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ ענײימעגלַא יד ןפורפיונוצ סָאד

 ענעפָאלעצ, יד טימ גנורעלקפיוא יד .ץַאלּפ ןייא ףיוא ןעמעלַא ןטלַאה וצ ידכ

 -נָא ייוצ ערעזדנוא ןבָאה תמאב ,דיירסיוא ןַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא ?ןסּפעש

 ןעלדנַאה וצ יוװ ןסיוו וצ ידכ ,בַאטש ןופ תועידי עקידרעטייוו ףיוא טרַאװעג רעריפ

 טשינ תועידי ןייק רעבָא ןענעז טנעמָאמ ןטצעל ןזיב .טנעמָאמ ןשיטירק םעד ןיא

 יירעסיש יד .ןסירעגרעביא ןעוװעג זיא בַאטש ןטימ טקַאטנָאק רעד .ןעמוקעגנָא

 רעד ףיוא ףױרַא ןפיול'ס .רעטנענ ןוא רעקרַאטש טונימ וצ טונימ ןופ טרעוו

 ּפָא טשינ ךיז ןלעטש ייז .עטעדנווװרַאפ ייז ןופ ערעדנַא ,רענַאזיטרַאּפ ענַאלָאּפ

 "רערָאנ-ישטלָאװ ןופ סנטסירק קערש:טיוט ןיא ןפיול'ס .רעטייו ןפיול ןוא

 דלַאװ רעד יו ,הלהב ַא .תומהב ךיז טימ ןּפעלש סָאװ םירעיוּפ ןפיול'ס .ןרָאטוכ

 .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג טלָאװ

 -רענַאזיטרַאּפ *רעװעיַאּפַאשט, רעד ןופ ןלייט *ענַאלָאּפ, רעד ךרוד ןפיול'ס

 ןעמונרַאפ ןבָאה ייז .ןשטייד יד טימ טכַאלש ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה סָאװ ,עּפורג

 יד .ןבָארגעגנייא ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,רעמייב יד ןשיווצ דלַאװ ןיא עיציזָאּפ ַא
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 ןוא ןליוק טלעפעגסיוא ייז טָאה'ס לייוו ,ןטערטּפָא רעבָא ןזומ *רעװעיַאּפַאשט,

 ןוא ןעלגנירוצמורַא יז טימַאב ךיז ןבָאה ןשטייד יד סָאװ םעד בילוצ ךיוא

 ...עקידעבעל ןעמענ ןעמעלַא

 רָאּפ ַא טָאה ,ךרעב ןַאמ 250 ןופ לָאצ ןיא עּפורג *רעװעיַאּפַאשט , עניילק יד

 טימ טנפָאװַצב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןשטייד רעטנזיוט ןגעק טפמעקעג העש

 -עג וורעזער ןיא ןענעז ייז רעטניה ןוא ,סרעפרַאװ-ענימ טימ ,רעוועג-ןישַאמ

 .רעטילימ רעלוגער תונחמ ןענַאטש

 עטשרע יד ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעוו ,*רעװעיַאּפַאשט , יד ןופ ןטערטּפָא ןטימ

 רענַאויטרַאּפ יד ןופ חוכ:טּפיוה רעד ןרָאװעג ןכַארבעגנייא זיא ,עיניל-רעייפ

 ןופ ןפיול רעקידהלהב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .דלַאװ *רערָאנ-ישטלָאװ, ןיא

 .רעגַאל רעזדנוא רַאפ ןגעלעג ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עלַא

 בַאטש רעד "ענַאלָאּפ, רעד ןּפָאלעגכרוד ןענעז *רעוװעיַאּפַאשט , יד ךָאנ

 ןופ קינלַאשטַאנ ןטימ שארב ,דלַאװ םעד ןיא סעּפורג עשינַאזיטרַאּפ עלַא ןוּפ

 ,לכייט םוצ ּפָארַא ייז ןענעז "?ענַאלָאּפ, ןופ ;שטיװעיַאלָאקינ יאלָאקינ ,בַאטש

 -מוז יד ןיא ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןענעז ןוא טייז ןטייווצ ןפיוא ןעגנַאגעגרעבירַא

 .ןלַאפעג זיא *רעװעיַאּפַאשט, לָאצ עסיוועג ַא .ןלײט-דלַאװ עקיּפ

 -עגּפָא טָאה רעגַאל רעזדנוא ןופ עּפורג-ספמַאק יד סָאװ ,טכַאלש רעד ןיא

 לסיב ַא ןעוועג זיא תותמ .םינָאלס ןופ תותמ ןלַאפעג זיא ,ןשטייד יד טימ ןטלַאה

 טכַאלש ןופ ןערב ןיא רע טָאה ,עיניל ןיא רעטצעל רעד קידנגיל ןוא ,ךעלביוט

 טעָארד'ס לייוו ,ּפָא טערט'מ זַא ,רידנַאמָאק ןופ לעפַאב םעד טרעהרעד טשינ

 ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ףמַאק םעד ןיא .ןרעו וצ טלגנירעגמורַא ןופ רַאפעג ַא

 -על ַא ןעגנַאפעג ןשטייד יד ןבָאה ןקעטַאנ ,שזדָאל ןופ טילּפ ַא ,ןַאמדלעפ קעטַאנ

 ,ןקידעב

 ןעמוקעגקירוצ רענַאזיטרַאּפ יד ןענעז ,טקידנעעג ךיז טָאה *עוװַאלבָא, יד ןעוו

 וענעזעוועג רעד ןופ טנעָאנ ןקעטַאנ ןענופעג ןעמ טָאה -- רעטרע עבלעז יד ףיוא
 -ָאטשגסױא טימ ןגעלעג זיא קעטַאנ .עיציזָאּפ-סגנוקידייטרַאפ *רעװעיַאּפַאשש,

 -עצ ַא ןוא ןטייז עטנערבעגסיוא ,ךיוב םענעטינשעגפיוא ןַא טימ ,ןגיוא ענעכ
 .םינּפ ןטקַאה

 ײױזַא יו ןוא ןקידעבעל ַא טּפַאכעג ןקעטַאנ ןבָאה ןשטייד יד ױזַא יװ ,םיטרּפ

 רעכלעוו ןלױּפ ןופ טילּפ ַא ,רוחב ַא טלייצרעד טָאה ,טקינײּפעג םיא ןבָאה ייז

 -עג זיא םיא ןוא ןטערטוצּפָא ןזיוװַאב טשינ ,טכַאלש רעבלעז רעד ןיא ,ןַאד טָאה

 ּוװ טרָא םעד ןופ טייו טשינ ,סעטסוק עטכידעג ןיא ןקעטשרַאפ וצ ךיז ןעגנול

 ץלַא סָאד טָאה רע ןוא ,עיצוקעזקע-רעדיוש יד טריפעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד

 ,ןלַאפעג רוחב רעד ךיוא זיא רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע ןיא .ןעזעגוצ

 -כרוד לָאמנייא ןענעז ,ןַאמ עכעלטע ןופ עּפורג ַא ,רימ ןעוו ,1943 לירּפַא ןיא

 ,בורג רענעפָא ןַא ןעזרעד רימ ןבָאה ,"עבירט-עסַאנ, ענעפורעג ױזַא יד ןעגנַאגעג

 ןענעז סָאד .רענייב-ןכַאנק עכעלשטנעמ טקעטשעגסױרַא ןבָאה'ס רעכלעוו ןופ

 ןכָאנ ןבָאה םירזח עדליוו ןוא ףלעוװ סָאװ ,ןקעטַאנ ןופ ךעלטשער יד ןעוועג

 ןייז ןוא ןַאמדלעפ קַאסיא ,רעדורב סקעטַאנ .ןזָאלעגרעביא רבק םעד ןעיירסיוא
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 ןעניפעג ,דלַאװ ןיא ןעמַאזצ זדנוא טימ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ַארָאד רעטסעווש

 .שזדָאל ןיא טציא ךיז

 יד זַא ,רָאלק זיא סע .ןענופעו טשינ ןעמ טָאה רעּפרעק ןטיוט סעתותמ

 .טקינײּפרַאפ ןוא טּפעלשרַאפ ץעגרע ןיא םיא ןבָאה ןשטייד

 "יב ןופ יקסמינָאלס לאיחי רעקירָאי:16 רעד ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ךיוא זיא'ס

 בַאטש ןופ ןַאמ-סגנודניברַאפ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ןוז סעקטַאמ עקדיירפ) ןעט

 .עיניל-רעייפ רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ

 רעדעי .רענַאזיטרַאּפ ןעגנולײטּפָא עניילק ךָאנ ?עינַאלָאּפ , רעד ךרוד ןפיול'ס =

 ןענעז עכלעוו ,רעטרע עקיּפמוז יד ןיא ןעװעטַאר וצ ךיז טכוזעג טָאה יז ןופ

 ַא ןעוועג זיא'ס ."עינַאלָאּפ, רעד ןופ טייז ןטייוצ ןפיוא רעקירעדינ ןגעלעג

 ןליוק לובמ םעד ןופ ןייז וצ+ רעטייו סָאװ ידכ רָאנ ,רדס ַא ןָא ןפיול םתס

 .טלגָאהעג ןטייז עלַא ןופ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ

 -נעצנָאק טכוז רע .דלַאװ ןרעביא טילפ ןַאלּפָארע-ריּפשסױא רעשטייד ַא

 טקעטשרַאפ ןעייטש רימ .ןרעגַאל ןופ םינמיס ןוא רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעגנורירט

 .?עינַאלָאּפ  ןופ קע ןיא רעמייב יד ןשיווצ

 ןעלסעק עסיורג ייווצ יד ןייא ןסע סָאד ךיז טכָאק למיה ןעיירפ ןרעטנוא

 -ינ טילפ רע ."עינַאלַאּפ, רעד רעביא ןַאלּפָארע רעד םורַא טזיירק גנַאל

 טָאה רעִילפ רעד זַא ,קפס ןָא .רעמייב יד ןופ ןציּפש יד רעביא שממ ,קירעד

 .טקרעמַאב זדנוא

 יז .סנטסָאּפרָאפ עטצעל ערעזדנוא "?עינַאלָאּפ, רעד ףיוא ןיירַא ןפיול'ס

 "נה עכעלטע יו רעמ טשינ זדנוא ןופ ךיז ןעניפעג ןשטייד יד זַא ,ןלייצרעד

 ַא ןיא ןענעז ייז .סיוארָאפ קיטכיזרָאפ רעייז ךיז ןקור ייז ןוא רעטעמ טרעד

 טיירב רעצנַאג רעד רעביא .רעוועג-ןישַאמ-טנַאה טימ טנּפָאװַאב ,לָאצ רעסיורג

 ..טייק ַא ןיא ןטָאשעצ ייז ןעייג ?לַאטרַאװק, ןופ

 עצנַאג ."סצרַאװש, ןוא "סרעבעװ, יד טימ דלַאװ רעד ןרָאװעג זיא לופ

 רעזדנוא וצ ןריפ סָאװ ןגעוו עלַא ןציילפרַאפ *סרעכײלשטָאג,, ןוא *סעקלוש/, תונחמ

 טרעדנוה עכעלטע ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז *ענַאלָאּפ, רעד ףיוא .רעגַאל

 -ידִיי עטעליוקעגסיוא רעקילדנעצ ןופ םידירש ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ -- ןדִיי

 ערעווש עכעלנייועגרעסיוא ןיא ,דלַאװ ןטכייפ ןיא ָאד ןבָאה סָאװ ,תוליהק עש

 ,טלקמ-םוקמ ַא ןענופעג םיאנת

 עשידִיי סָאד טגיל --- (עינַאלָאּפ) רעגַאל רעזדנוא ןופ וצ חרזמ ,רעטעמָאליק 0

 .רבק:רעדורב ןסיורג ַא ןיא ענעגרָאװרעד ַא ןעטיב לטעטש

 לטעטש עשידִיי סָאד עטעליוקעגסיוא ןַא טגיל -- וצ ברעמ ,רעטעמָאליק 0

 .עווָאסָאק

 .דָיי ַא ןופ שינעכעדעג ןייק ָאטשינ ןיוש זיא שטיוװעצַאוויא ןיא

 עשידִַיי ערעייז ןופ טקעמעגּפָא ןענעז שעטיווָאנַארַאב ןוא םינֲָאלס טעטש יד

 .רעניווונייא

 ןטייוצ ןופ םורַא רעצנַאג רעד ,ןשטייד יד ןופ ןעמונרַאפ זיא דלַאװ רעד

 ,גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק ַא טימ ןענעז ,טעטש יד ,רעפרעד יד --- דלַאװ טייז

 .זדנוא וצ ךעלטנייפ טייהרעמ רעקידנגעוורעביא ריא ןיא זיא עכלעוו
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 -רַאװרעד ןיא טסערּפעגפיונוצ ןעייטש רימ רעכלעוו ףיוא ,*עינַאלָאּפ , יד

 .חטש ןיא רַאטקעה ןייא םיוק זיא ,הטיחש רעיינ ַא ןופ גנוט

 רימ ןענעק עלייו עלַא .ןופצ ןוא ברעמ ,חרזמ ןופ ןָא ןפיירג ןשטייד יד

 ודנוא רעטניה געו רעד ןרעוװ ןטינשעגּפָא טעוו'ס ןוא טלגנירעגמורַא ןביילב

 רעקיּפמוז ַא ןָא ךיז טבייה *עינַאלָאּפ , טייז רעטייווצ רעד ףיוא ּוװ ,טייז-םורד וצ

 -עגוצ ןרעוו רימ ןוא ,רעטעמָאליק 6 םיוק טיירב רעד ןיא טָאה סָאװ ,ליײט-דלַאוװ

 םעד סיוא גנַאל ךיז טיצ סָאװ ,עווקסָאמ--קסירב :עיניל-ןַאב רעד וצ טרַאּפש

 עניילק עשטייד ןופ טכַאװַאב רעִירפ ןופ ךָאנ זיא רעכלעוו ןוא ,דלַאװ ןופ דנַאר

 .ןענָאזינרַאג עשירעטילימ

 יד ןיא ןוא דלַאװ ןיא ןעגנירדנירַא ןשטייד םעד ןופ ןהעש עטשרע יד ןיא

 ןייק טַאהעג טשינ זדנוא ןופ רענייק טָאה *עװַאלבָא רעד ןופ געט עקידרעטייוו

 זיא עכלעוו ,עיצידעּפסקע-ףָארטש רעד ןופ םענרַאפ רעד זיא סע סיורג יװ גנונַא

 רימ .ןרָאװעג טיירגעגוצ *טייקכעלטקניּפ רעשטייד, רענעטלָאשרַאפ רעד טימ

 זַא ,טריקָאלב גנַאפמוא ןצנַאג ןייז ןיא זיא דלַאװ רעד זַא ,טסּוװעג טשינ ןבָאה !

 -עגמורַא ןבָאה ייז זַא ,טצעזַאב ייז ןופ ןענעז רעפרעד עטייוו ןוא עטנעָאנ עלַא |

 םענרעזיא םעד ןיא קידנסילשנייא ,דלַאװו םעד ץוחמ םיחטש עסיורג טלגניר

 טקַארט ןפיוא עינלעגיצ יד ,רָאבירבַאד ,ןימערעמ ,עווערישז טקנוּפ יד גנור

 -בָאד ,לָאּפאדורג ,שטיווָאניוװַאה ,שטיווָאבלָאק ,ַאגלָאד רעפרעד יד ,םינָאלס--ןעטיב

 -ַאק ,ָאװַאנַאמָאד ,עניַאנג ,ָאוָאנירבָאד ,ילעמעששט ,עיצינליגָאמ ,ַאקלָאװ ,לסימָאר

 וצ .וו"ַאא ישטיוועצַאויא ,ןירעטסַאּפ ,עקרָאב ,ץישטשיביול ,ענועזַארד ,ָאווָאנַאכ

 "ור ןופ ןָאיַאר םעד ןעמונעגמורַא טָאה גנור רעד ןוא ,ָאװָאסַאק זי ברעמ-םורד

 | ,(יָאנשזיר) ינַאשז

 ,דלַאװ ןופ ןוא וצ ןריפ סָאװ ,ןגעוו עלַא ףיוא זַא ,טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ

 עלַא ףייא זַא ןטקנוּפ-סגנורעיול ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןשטייד יד ןופ ןענעז

 -טיוט עטריקסַאמרַאפ טייזעצ ןעוועג ןענעז דלַאװ ןטימ תונכש ןיא רעדלעפ

 ךיז ןקילײטַאב *עװַאלבָאק רעד ןיא זַא ,טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ .סעקטסַאּפ

 רעייז סָאװ ,רעטילימ עשטייד רעלוגער (טנזיױט קיצרעפ) טנזיוט 40 רעביא

 -מַאזנָא רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ רעדלעוו יד ןקינײרוצּפָא ןעוועג זיא עבַאגפיוא

 ןעוועג זיא טסּוװעג ָאי ןבָאה רימ סָאװ .ןטצעל םוצ זיב ייז ןטכינרַאפ וצ ןוא גנול

 -עג ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו רַאפ ,"עװַאלבָא; יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס :סָאד

 .ןקָארש

 זיב זיא דלַאװ רעד .טלקמ-םוקמ רעטצעל רעזדנוא ןעוועג זיא דלַאװ רעד

 ,םורַא טעוװעשובעג טָאה סָאװ ,טיוט ןוא טפיג ןופ םי ןיא לזדניא ןַא ןעוועג טציא

 ..ןיהוו ָאטשינ זיא רעטייו ץעגרע דלַאװ ןופ ןפיול

 טימ ןעמַאװצ זיא ,וָאקירַאקָאט ַאשזָאירעס ,?קורטילָאּפפ רעשיסור רעד

 טָאה'ס סָאװ ,הלהב רעד ןיא טײל-בַאטש יד טימ ןפָאלעגטימ טשינ זיא רע .זדנוא

 -טנַאה ַא ךיוא טָאה רֶע ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאב זיא רע ,טּפַאכעגמורַא ייז

 ,םיאנת-דלַאװ יד ןיא רעוװעג קיצונ ַא זיא סָאד ןוא ,סַאּפמָאק

 וצ וצ ךיז טרעה ןוא םיוב ַא רעטנוא *עינַאלָאּפ, רעד ףיוא טייטש ַאשזָאירעס
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 טלָאװ רע יו ,ןשטייד יד ןכירק'ס רעכלעוו ןופ ,טייז רענעי ןופ ךרָאש רעדעי

 ..וזדנוא ןופ ךָאנ ןענעז ייז טייוו יו ןטסָאמעגסיוא

 -ייב ךיז ןכערב'ס יװ ,ןקנַאט ערעייז ךיז ןגעווַאב'ס יו ךעלטייד ןרעה רימ

 רעקַיור רעד טימ רערעכיז רעבָא ךיז ןליפ רימ .געוו ןיא ייז ןרעטש סָאװ ,רעמ

 ,?קורטילָאּפ , ןופ גנוטלַאה

 ."עינַאלָאּפ  ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןליוק ןופ לגָאה ַא טָאש ַא ךיז טיג םעצולּפ

 ןוא רעטרע יד ןופ טשינ ךיז ןריר רימ .ּפעק ערעזדנוא רעביא ןפייפ ןליוק יד

 .לעפַאב ַא ףיוא ןטרַאװ

 ןפרוװסיוא יד ןופ רזג רעד זיא ױזַא לייו -- ?ןעמוקמוא ןזומ ןדִיי עלַא;

 ...ץרַאװש ןוא רעבעוו

 רימ ןוא ,לכייט םוצ "עינַאלָאּפ; רעד ןופ ּפָארַא זדנוא טריפ ַאשזָאירעס

 .רעטרע עקיּפמוז יד ןיא טייז רעטייוצ רעד ףיוא רעביא ןפיול

 ,סעמַאמ עשידִיי ןפיול סע ,ןדַיי 400 בורק ןופ הנחמ ַא טפיול קערש-טיוט ןיא

 יד .טײל עטלַא ,ךעלרעדניק ןפיול'ס ;סמערָא ערעייז ןיא רעדניק-גיוז קידנטלַאה

 ...ייז ןגָאי ?סצרַאװש ןוא סרעבעוו;

 רעגַאל רעזדנוא ןיא ןײרַא רעטעּפש העש רָאּפ ַא טימ ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 ,רעטלַא רעד לדייב ַא ןיא קידנגיל ןענופעג ייז ןבָאה ,?עינַאלַאּפ, רעד ףיוא

 -עבעל טנערברַאפ ןבָאה ייז רעכלעוו ,ןייטשנערעב עפיצ יורפ ,רעדנילב-בלַאה

 .לדייב רעד טימ ןעמַאזוצ טייהרעקיד

 -תנידמ ןיא טציא) יקסווָאקטיד ןבואר ,םעדייא סעּפיצ טָאה *עוַאלבָא , רעד ךָאנ

 יז ןוא רעגיווש ןייז ןופ ךעלטשער עטעילַאמסרַאפ יד ןבילקעגפיונוצ ,(לארשי

 (*"עינַאלַאּפ, רעד ףיוא לדייב רעטנערבעגּפָא םעד ןבעל טכַארבעג הרובק וצ

 .ןדָאב-דלַאו ןקיּפמוז ןיא לכייט ןופ טייז ןטייווצ ןפיוא ךיז ןעניפעג רימ

 רעד .ןזָארג עקיכעטש ,עדליוו ,עכיוה טימ דלעפ קיּפוסנָא ןַא רעמייב יד ןשיווצ

 .םיא ךָאנ -- ןדִיי הנחמ יד .סיורָאפ טייג ווָאקירַאקָאט ַאשזָאירעס קורטילָאּפ

 .רעסַאװ קימייללש טכיש רעטכידעג ַא ןיא ינק יד זיב רימ ןעשזדָארב זייוורעטרע

 ,סעציײלּפ יד ףיוא רעדניק ערעייז ןגָארט סעמַאמ

 םעד ןיא לזדניא ןַא יו סיוא טעז סָאװ ,טרָא םענעקורט ַא וצ וצ ןעמוק רימ

 .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס .לקנוט טרעוװ דלַאו ןיא .תושמשה ןיב .סעטָאלב ןופ םי

 ןקנַאט עשישטייד ןופ ײרעקסַארטעג סָאד טשינ טרעה'מ -- -- -- .ליטש זיא'ס

 וצ טגָאז ַאשזָאירעס ..ּפעק ערעזדנוא רעביא ןליוק ןייק רעמ טשינ ןפייפ'ס ןוא

 רעד ןיא ןגָאיכָאנ טשינ זדנוא ןלעוװו ןשטייד יד .טשינ רימ ןעייג רעטייוו ,, :זדנוא

 ןגָאט וצ ןבייהנָא טעוו'ס ןעוו .ןקיטכענרעביא רימ ןלעוו ָאד .שינרעטצניפ-טכַאנ

 ".ןוט וצ סָאװ רעטייוו ןעז רימ ןלעוו

 ןעועג רבקמ ךיוא יקסוװָאקטיד ןבואר טָאה ןעמַאמ רעד ןופ רבק ןקיבלעז ןיא (*
 ןרָאװעג טעדנוװרַאפ "עװַאלבָא רעד תעב זיא סָאװ ,עקמיס ,יורפ ןייז ,רעטכָאט סעּפיצ
 ןרָאװעג ןסָאשרעד עדיב -- השמ ןוא לאומש רעדניק 2 רעייז ךיוא יו ,ןעמוקעגמוא ןוא
 ."עװַאלבָא רעד תעב
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 .קירעגנוה ןענעז ייז --- ןענייוו ךעלרעדניק יד .סַאנ ןוא טלַאק ,רעטצניפ זיא'ס

 ןפָאלשעג טציא ןטלָאװ ייז ּוװ ,ןבעל-לדייב ןופ *ןטײקכעלמעװקַאב , יד ייז טלעפ'ס

 -נסײרצרַאה סָאד ןליטשוצנייא סָאװ טימ ָאטשינ .ןגער ןוא טניוװ ןופ טצישעג ,קִיור

 ןיא ןענייוו ןוא טלפייווצרַאפ ןענעז סעמַאמ יד .רעדניק-גיוז יד ןופ ןייוועג קיד

 ,ליטש רעד

 זדנוא ןופ לייט ַא ןדָאב םענעקורט לקיטש םעד ףיוא סיוא ךיז ןצעז רימ

 .טכַאנ יד ?ןפָאלשעגרעביא, ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,רעמייב יד ןָא טרַאּפשעגנָא טייטש

 .טכַאנ ערעטניפ ,עגנַאל ַא

 "םענעקורט, לקיטש ַא ףיוא ערעדנַא יד וצ ענייא טסערּפעגוצ ןדִיי הנחמ ַא

 ,ןןצכערק ןדִיי ערעטלע ,ןענייו סעמַאמ ,ןענייו רעדניק .ןּפמוז ןופ םי ןיא ןדָאב

 טצוװ'ס זַא ,ןייז טעוו סָאװ ..ףוס ַא ןָא ןעִיצ ךיז לָאז טכַאנ יד זַא ,ךיז טליוו'ס

 ךורעג ַא ןליפ רימ .זדנוא ןופ טייו טשינ ןענעז ןשטייד יד ?גָאט רעלעה ןרעוו

 -ָאּפ, ןפיוא רעגַאל םענעזעוועג ןיא ךעלדייב ערעזדנוא ןענערב סָאד .ךיור ןופ

 .טיוו רעטעמָאליק 2 ךרעב טציא ןענעז רימ ןענַאװ ןופ ,*טינַאל

 2 שי

 .((תבש) 1942 רעבמעטּפעס רעט19 ,ןעניגַאב

 ןסיש סָאד ,ןּפלַאז עקילָאצמוא םעד ךָאנ ךיילג ןוא ,ּפָא ןכליה ןסָאש ענלצנייא

 ןדַיי ענעקָארשעצ הנחמ רעד ןיא גנורעדורעצ ַא ."דנילב, ףיוא ןשטייד יד

 -ינעג ַא יוי .קיור טייטש רעכלעוו ,ןַאשזָאירעס וצ טדנעוװעג ןענעז ןגיוא סנעמעלַא

 טריּפש ,ןרַאפעג-טיוט ןוא ןטכַאלש ךס ַא טכַאמעגכרוד טָאה רעכלעוו ,טַאדלָאס רעט

 םענופ טייקטייו יד "טסעמ, רע ןוא ןעיירעסיש יד ןופ ןעגונטכיר יד ךָאנ רע

 -סיוא ידכ ,זדנוא ןופ זיא אנוש רעד טייוו יו ןלעטשוצטסעפ -- סָאש ןופ ךליה

 יד .ןרעװו םלענ ןענעק רעלענש סָאװ לָאז'מ עכלעוו טימ ןגעוו יד ןביילקוצ

 זַא ,רַאפעג טעָארדעג טָאה'ס .רעטנענ ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג ןענעז ןעיירעסיש

 ןלַאפַאב זדנוא ןוא רעמייב יד ןשיווװצ ןופ ןכירקסורַא םעצולּפ ןלָאז ןשטייד יד

 יד טָאה ַאשזָאירעס .ןטצעל םוצ זיב הדמשה עקידנעטשלופ ַא טײדַאב טלָאװ סָאד

 ךיז לָאז הנחמ עצנַאג יד זַא ,רָאפ טגייל רע .ןדיימסיוא טלָאװעג רַאפעג עקיזָאד

 ךלהמ ןסיוועג ַא ףיוא ןטישעצ ךיז ןלָאז עכלעוו ,סעּפורג ערענעלק ןיא ןלייטעצ

 ןביילב טעװ ןיילַא רע .םיא טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהנָא ןוא ערעדנַא יד ןופ ענייא

 ןעמַאזוצ ןייז ןסילשַאב ןלעװ סָאװ עקירעביא יד טימ טרָא םעד ףיוא קיפיולרָאפ

 ,םיא טימ

 עצנַאג יד טעמכ זיא ךָאד .רעקיטכיר ַא רעייז ןעוועג זיא גַאלשרָאפ רעד

 -עפָאה יד ןעװעג זיא סיורג ױזַא ,טרָא ןבלעז םעד ףיוא ןציז ןבילבעג עסַאמ

 טלָאװ רע יװ ,ןַאשזָאירעס טימ ןדנוברַאפ ןבָאה עלַא רימ סָאװ טייקרעכיז ןוא גנונ

 רעביא ןעגנעה עכלעוו ,ןקילגמוא עלַא ןופ ןעװעטַארוצסױרַא תלוכיב ןעוועג

 -מוא עבלעז יד רַאפ ןענַאטשעג זיא ןיילַא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ּפעק ערעזדנוא

 ,ןקילג

 םיא וצ יורטוצ רעד זַא ,טקיטעטשַאב ןבָאה ןעגנוריסַאּפ עקידרעטייוו יד

 םעד טגעװַאב טָאה סָאװ ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא םויה-דע .טעדנירגַאב ןעוועג זיא
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 ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ ,קלָאפ ןשיסורסיורג ןופ ןוז ַא ,ַאשזָאירעס ןטסיירד ,ןגנוי

 עלַא טימ ןוא ,טקיטומעג ,טצישעג ,טריפעג שפנ תריסמ טימ שממ ןוא תוירחַא

 ןשטייד רעטנזיוט עכלעוו ,ןדִיי עזָאלצוש הנחמ רעד ןעװעטַאר וצ טכוזעג ןעלטימ

 .ןטכינרַאפ וצ טכוזעג ןוא טגָאיעגמורַא ,טרעיולעג ייז ףיוא ןבָאה

 2 לא :
4 
 :ב

 ַאשזָאירעס קורטילָאּפ רעד ןעוו ,רעבמעטּפעס ןט19 ןופ ןעניגַאב םעד ןיא

  ערענעלק ןיא ןטישעצ ךיז םימעט-טכיזרָאפ בילוצ לָאז'מ זַא ,טגיילעגרָאפ טָאה

 .יקסווָאקטיּפ עמייל -- שארב ,ןַאמ 231 הנחמ רעד ןופ ּפָא ךיז ןלייט ,סעּפורג

 "מוז ַא ןיא ,לַאטרַאװק-דלַאװ ןקידתונכש ַא ןיא ךיז ןביילקרַאפ ןַאמ 21 יד

 .ןןשטנעמ ַא ןופ ךיוה זָארגדליװ טימ ןסקַאװַאב ,לקניוו קיּפ

 רעטעמ 200--150 -- טגיילעצ ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,טרָא םעד ןופ טייוו טשינ

 רעד ןופ סנסופוצ טציילפ סָאװ לכייט רעלָאמש רעבלעז רעד ךיז טלגנעלש ,ךרעב

 ךיז טיצ ,ךלהמ  ַאזַא ףיוא ,טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא ;עינַאלָאּפ רענעזָאלרַאפ

 זיא ,עבירט רעד ןסקַאװַאב טָאה סָאװ ,זָארג יד .עבירט עסַאנ ,עקיּפמוז ,עגנַאל ַא

 סיפ עכעלשטנעמ ןופ ןרוּפש עפיט .טגיילעגנייא ןוא טעשטּפָאטעצ שירפ ןעוועג

 ןשטייד יד זַא ,טנכייצעגנָא ךעלטייד ןבָאה עבירט רעד ףיוא ןדָאב ןקיּפמוז ןיא

 ןופ .זדנוא ןופ רעִירפ טייצ רעצרוק ַא טימ לַאטרַאװק םעד טכוזַאב ןיוש ןבָאה

 יד זַא ,רַאפעג ןייק ָאטשינ זיא התע תעל זַא ןעגנירד טלָאװעג רימ ןבָאה םעד

 .ןזײװַאב ָאד ךיז לַאמַאכָאנ ןלָאז ןשטייד

 ןיא .ןעיירעסיש ךיז ןרעה ,ןלַאטרַאװק עקידתונכש יד ןופ ,ןטייז עלַא ןופ

 טשינ רימ ןבָאה גָאט ןופ ךשמ ןיא .קַיור ךרודַא גָאט רעד זיא לקניוו רעזדנוא

 זיא'ס .ַאשזָאירעס קורטילָאּפ ןופ רעגַאל-טּפיוה ןטימ טקַאטנָאק ןייק ןדנובעגנָא

 -ַאב ןגיל ריִמ ּוװ ,לקניוו ןקיּפמוז םעד ןופ ןכירקוסיורַא טשינ רערעכיז ןעוועג

 "ייט/ ףיוא ןכָאק ,לרעייפ ןיילק ַא ףיוא ןגיל רימ .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס .ןטלַאה

 ןרעביא ןרעכיור רימ ןוא ,טגָאמרַאפ ןבָאה רימ סָאװ לדנעק קיצנייא םעד ןיא

 ןעמענוצטימ ןזיװַאב טָאה עּפורג רעד ןֹופ ענייא סָאװ ,שיילפ עיור לקיטש ַא רעייפ

 .עינַאלַאּפ רעד ןופ ןטערטּפָא םייב

 טסיוטש ,אקצַאינעיו עקטַאלז ןופ עלענוז רעד ,עדרַאג רעקירָאי-ןביז רעד

 ,רע םגה ,םיא טיג'מ סָאװ שיילפ ,ענעקנוטשרַאפ ךיור ןופ ,עלעקיטש סָאד ּפָא

 ןסעגעג טשינרָאג גָאט ןטייוצ םעד ןיוש טָאה ,עלַא רימ יוװ

 רַאּפ ַא ךָאנ -- ןעמַאמ ןייז וצ רע טגָאז -- ןרעטַאמ ךָאנ ךיז סָאװ וצ ---

 ...ןעמוקמוא יווייס ךָאד ןלעוו רימ ןוא געט

 יד ןופ ענייא טלײטעגּפָא ןעוועג ןענעז לקניוו ןקיּפמוז םעד ןיא רעמייב יד

 ןענַאטשעג ןטלָאװ ייז יו ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא רעסַאװ סעשזול ךרוד עטייווצ |

 רעד ןופ זירּפַאק ַא -- דרע ךעלגרעב טימ ןטָאשעגמורַא סעזַאװ עקיזיר ןיא

 וצ רימ ןטיירג ןרעסַאװ סעשזול יד ןשיװצ ,דרע ךעלגרעב יד ףיוא ...רוטַאנ

 ףיוא ןגיל וצ םעװקַאב קרַאטש ןעוועג טשינ זיא'ס .סרעגעלעג-ףָאלש ערעזדונא

 ןזָאלבעג טָאה סָאװ טלעק רעד טימ "ןקעדוצוצ , ךיז ןוא ?גייצ-טעב , עכלעזַא

 .ןרעסַאװ עקימורַא יד ןופ
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 רעדניק עכעלטע יד ןופ גנוטלַאה עקידלודעג יד ןעוועג זיא ןרעדנּוװַאב וצ

 ןטעבעג טשינ ,טגָאלקַאב טשינ ךיז ןבָאה ייז .זדנוא טימ ןעוועג ןענעז עכלעוו

 .ןגייוש ןגעלפ ייז ,טנָאמעג טשינ ,טרעדָאפעג טשינ

 2 לא
8 

 .עװַאלבָא ןופ גָאט רעטירד --- רעבמעטּפעס רעט0

 סָאװ טשינ ןסייו רימ .סעּפורג ערעזדנוא עלַא ןופ ןטינשעגּפָא ןענעז רימ

 -פיוא טשינ ןגַאװ רימ .ןעיירעסיש עטייו רָאנ טרעה'מ .ייז טימ טריסַאּפ סע

 סָאװ ץוחַא .ןעגנוריּפשסיוא זיא'ס עכלעוו ןכַאמ וצ ,רעטרע יד ןופ ךיז ןבייהוצ

 םעד ןליטש וצ רעסַאװ ןּפעשנָא לכייט םוצ ןעמ טייג זָארג עכיוה יד ךרוד

 ,טשרוד

 רימ .קערש-טיוט ןופ ןטונימ רעביא רימ ןבעל ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא

 יד ןשיװצ ןופ ןוא ,זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד סָאװ שיורעג ַא םעצולּפ ןרעהרעד

 ךיז ןגעוװַאב ייז ןוא ,ןשטנעמ ןופ ּפעק ייווצ ךיז ןזייווַאב זָארג עדליוו ,עכיוה

 רעזדנוא ןופ רענַאזיטרַאּפ ייז ןיא טנעקרעד עמייל .זדנוא וצ גנוטכיר רעד ןיא

 יד ןבָאה שינעגעגַאב רעקידמעצולּפ ַאזַא ןופ .ייז וצ סױרַא טגנירּפש ןוא דַאירטָא

 רעייז טימ ןרילוּפינַאמ ןעמונעג ןוא ןקָארשרעד ךיוא ןיילַא ךיז רענַאזיטרַאּפ

 .ןשטייד רַאפ זדנוא קידנעמעננָא ,רעוועג

 ןרעגַאל עלַא ןיא זַא ,זדנוא ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק ייווצ יד

 ןוא ,סעטסוק ןוא רעמייב יד ןשיווצ ןרעטשינ ייז ,ןירַא ןשטייד יד ןיוש ןענעז

 ןזָאלרַאפ ,ךעלדייב יד ןענערברַאפ ייז יו םעד ךָאנ .תונברק ךס ַא ןַארַאפ זיא'ס

 ןרעגַאל עשינַאזיטרַאּפ ךָאנ ןכוז רעטייו ןעייג ןוא רעטרע יד ייז

 עטנערבעגּפָא יד ןופ םענייא םורַא זַא ,ייז ןרעפטנע עגַארפ ַא סעמייל ףיֹוא

 זייורעטרע ןוא ,לּפָאטרַאק ,ןכיק יד ןופ שיילפ רעקיטש ןפרָאװעצ ןגיל ןרעגַאל

 ,טיורב וליּפַא

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ייוצ יד טימ ןעמַאזװצ ןעייג שטיווָאנַאזַאמס ןוא עמייל

 טרעיוד'ס .זײּפש לסיב ַא ןעגנערב וצ ידכ ,רעגַאל םוצ ,רעזייווגעוו ַא יו ןעניד

 -רעד םעצולּפ .קיורמוא ןרעוו רימ .קירוצ טשינ ןעמוק ייז ןוא טייצ ערעגנעל ַא

 רעביא רעדיװ ןבעל ךימ .ןסָאש עכעלטע זדנוא ןופ טנעָאנ רעייז רימ ןרעה

 ..טרַאװ ןוא דרע רעד וצ טסערּפעגוצ ןגיל רימ ,ןטונימ ערעווש

 עמייל סױרַא טמיווש זָארג עכיוה יד ןשיווװצ ןופ .טירט רימ ןרעה רעדיוו

 ,סַאלב-טיוט זיא םינּפ ןייז .רענעקָארשעצ ַא ןצנַאגניא
 ?שטיװָאנַאזַאמס זיא ּוװ -- .רימ ןגערפ -- טריסַאּפ טָאה סָאװ ---

 וצ עמייל ךיז טדנעו -- רעסַאװ גנערב ןוא לכייט םוצ ףיול ,רעכיג ---

 ףרַאדַאב'מ ,סָאש-ליוק ַא ןופ סופ ןיא טעדנוװרַאפ זיא שטיוװָאנַאזַאמס --- .רימ

 ,ןרישזַאדנַאברַאפ ןוא ןשַאװמורַא דנּוװ יד

 -עגפיוא קידארומ זיא רע ןוא רימ וצ עמייל טיירש -- רעכיג ,רעכיג --

 .ןלייצרעד ץלַא ךיא לעװ רעסַאװ םעד טימ ןעמוק טסעװ -- .טגער
 םעד טשינ ןיפעג ךיא ןוא רעסַאװ לדנעק ַא ןָא ּפעש ,לכייט םוצ ףיול ךיא

 | .עּפורג רעזדוא וצ קירוצ געוו
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 ךשמ ןיא לָאמ עכעלטע ןיב ךיא ןענַאװ ךרוד עקשזעטס ענעטָארטעגסיױא יד

 עּפורג רעזדנוא ןופ ערעדנַא לייוו) רעסַאװ ךָאנ לכייט םוצ ןעגנַאגעג געט 2 יד ןופ

 ןדנוװשרַאפ יוװ זיא ,(ןעגנַאגעג רעסַאװ ךָאנ ןענעז ייז תעב טעשזדנָאלבעג ןבָאה

 ..טשינ ןיפעג ןוא עקשזעטס יד םורַא ךוז ךיא .ןזָארג עכיוה יד ןשיװצ ןרָאװעג

 ...טכעלש זיא'ס

 ךיא ,רעמייב יד ןשיוװצ רעפיט ןײרַא ייג ךיא .קירוצ ןוא ןיה ףיול ךיא

 ןיא לכייט ןופ טייו וצ ןכירקרַאפ טשינ לָאז ךיא ידכ ,םינמיס ייז ףיוא ךַאמ

 ביילב ןוא םורַא ךיז יירד ךיא ..םינמיס יד טשינ ןיפעג ןוא גנוטכיר רעשלַאפ ַא

 ..טנַאה ןיא רעסַאװ לדנעק ןטימ םיוב ַא וצ טרַאּפשעגנָא רעטלמוטעצ ַא ןייטש

 ,עגַאל ערעטיב ַא ?רעטייוו ךיא וט סָאװ

 ךיא ןעק ַאשזָאירעס קורטילָאּפ ןטימ רעגַאל-טּפיױוה רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ

 ןקיאייברעד ןיא עּפורג ןיימ ןופ ןַאמ 20 יד וצ ..ןריטנעירָא טשינ ךיז רעמ

 דלַאו ןיא ןייז ןצרוק ןיימ רַאפ .געו םעד טשינ ךיא ןיפעג -- לקניוו ןקיּפמוז

 ןענעקַאב וצ ךיז דלַאװ םעד טימ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה

 ענייז ןופ ךיז ןרעטנָאלּפוצסױא ,ןעגנוטכיר ,ןגעוו ענייז ןסיוו ,ןענרעלוצסיוא

 -ַארפ, ַא ןדיינש ענעפורעג ױזַא סָאד ןעוועג זיא טסנוק עסיורג ַא .ןטניריבַאל

 ןרעיול ייז --- ןשטייד טימ דלַאװ רעד ןעוועג זיא לופ ןוא .געוו ןכיילג ַא --- "קימ

 .טעדנּוװרַאפ ןיוש זיא שטיוװָאנַאזַאמס ...זדנוא ףיוא

 טשינ ךיא בָאה ןַאמ 20 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ ַא ןעיירשסיוא ,ןפורנָא

 טרעיולעג לייוו ,עּפורג רעד ןכײלגסָאד ןיא ךיז רַאפעג ןיא ןלעטש -- טלָאװעג

 .זדנוא ףיוא טסוק ןדעי רעטניה ןיפ טיוט רעד טָאה

 ןכייצ-שיורעג א וּפַאכפיא ךיא לעװ רשפא ,רעהעג ןיימ ןָא גנערטש ךיא

 רעד .ךיוא ןגייוש ,ןטרָאד ,ייז .טשינ רימ טגנילעג סָאד .עּפורג רעזדנוא ןופ

 ןקיּפמוז םעד ףיוא סיוא ךיז יצ ךיא .ןעמונעגמורַא ןעמעלַא טָאה טיוט ןופ דחּפ

 ןבעג טרָאפ ערעזדנוא ןופ רעצעמע טעוװ רשפא .,טרַאװ ןוא זָארג ןטקייוװעגסיוא

 ןיב ךיא .רעטלפייווצרַאפ טרעוו בצמ ןיימ .ליטש זיא'ס .ןכייצ זיא טשינ ןכלעוו ַא

 סע ..םיאנת עכלעזַא ןיא ןײלַא ןביילב וצ ליפעג רעווש רעייז ַא .ןילַא ןבילבעג

 ..ןריולרַאפ ץלַא ךיא בָאה ָאד ,טנלע רעטסיוו ַא רימ טלַאפַאב

 ךיז ךיא ןיפעג רעדיוו ןוא ,םורַא עקנָאלב ,טרָא ןיימ ןופ ףיוא ךיז בייה ךיא

 רעד ןגעוו גנונַא ןייק קידנבָאה טשינ גערב םעד סיוא גנעל ייג ךיא .לכייט םייב

 עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעגַאל םעניילק ַא וצ וצ םוק ךיא .גנוטכיר

 ענעפָא טימ טגיל לדייב עטנערבעגּפָא ַאזַא רענייא ןבענ .ךעלדייב עטנערבעגּפָא

 ןייז רעטנוא ןופ זָארג יד .ןַאזיטרַאּפ רעגנוי רענעסָאשרעד ַא למיה םוצ ןגיוא

 עטשרע יד ןופ רענייא .עסַאמ עניורב ,רעטרעווילגרַאפ ַא ןיא סױרַא ךיז טעז ּפָאק

 -נַאיטרַאּפ , ןיא טלקיוװעגנייא סיפ יד ןגעלעג זיא רע .*עװַאלבָא; רעד ןופ תונברק

 -עשעק-ןזיוה יד .לוויטש יד ןגױצעגּפָארַא םיא ןופ ןבָאה רעדרעמ יד -- ?סעק

 טגָאזעגסנייטשימ ןצנַאג םעד ייז ןופ טלסיירטעגסיוא ,עטיירטעגרעביא -- סענ

 -רָאט ַא ןבילברַאפ זיולב זיא ביור םעד ןופ רכז ַא יװ ...ןגעמרַאפ ןשינַאזיטרַאּפ

 ללש רעד טָא זיא רימ רַאפ .ךעלעבעווש לקעּפ ַא ןוא עקרָאכַאמ טימ עקשטעב
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 .ןרעכיור וצ סָאװ טציא ןיוש בָאה ךיא ..."החגשה, רעד ןופ טקישעגוצ יוװ ןעוועג

 | ,טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא'ס

 -ּפָארַא ןַא ןופ טייז רעד ייב טכוזעגסיוא רימ רַאפ ךיא בָאה רעגעלעג ןיימ

 .ןגייוצ ענעסקָאװעצ קידתובחר יד ןופ ּפָאק םעניא -- ,םיוב ןכיוה ,ןטזָאלעג

 ליטש ןוא טכַאנ עצנַאג יד ,טנוה רענעבירטעג ַא יו קידנרירפ ,ךיא גיל ױזַא

 -דלַאװ ןטעגרהעג ןופ עקרָאכַאמ יד ןרעכיור טימ טייקטגנערטשעגנָא ןיימ ןייא

 רעטעמ קילדנעצ עכעלטע ףָאלש ןקיבייא ןייז טפָאלש סָאװ ,ןַאזיטרַאּפ םעד ,רבח

 ,רימ ןופ טייוו

 טכַאנ יד .טכַאנ ןייז רדסכ לָאז'ס זַא ,ךיז טליוו'ס .טכַאנ עטלַאק עגנַאל ַא

 עטוג ערעזדנוא ןענעז רעמייב יד .ןירעציש עיירטעג ןוא עקיצנייא רעזדנוא זיא

 עטרעטעלבַאב ענייז ןשיװצ סיוא טלַאהַאב ,טלעטשרַאפ םיוב רעד :טניירפ

 ענייז רעטנוא ריד טלַאהַאב רע ;ףױרַא םיא ףיוא טסרעטעלק וד ןעו ,ןגייווצ

 -נוא ןַא טגיל ןילַא רע ןעוו וליפא .,ןגייווצ ענעסקָאװעגרעדנַאנַאפ ,עטײרּפשעצ

 -- - -- רענעטינשעגרעט

 טכַאנ יד .טעװעטַארעג ןבעל רעזדנוא לָאמנייא טינ ןבָאה רעמייב ןוא טכַאנ

 .גָאט ןופ טייקיטכיל רעד ןיא םורַא ןגָאי עכלעוו ןרַאפעג יד ןופ ריד טײרפַאב

 םעד טרעדלימ ,ןעקנַאדעג יד ּפִא טשירפ ,טקַױרַאב טכַאנ יד ,טקערש גָאט רעד

 ,טימעג

 ,דלַאװ ןרעטצניפ ןיא ,טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא ןגיל וצ טוג ױזַא ךָאד זיא סע

 ענירג ענייז ןופ טקעדעגנייא ,םיוב ןטקַאהעגרעטנוא ןַא רעטנוא ןופ ךשוח ןיא

 ,סיוא ךיז ןעור סיפ יד ,קַיור טּפַאלק ץרַאה סָאד יװ ,ןרעהוצ ךיז ןוא ןגייווצ

 ,םורַא טשינ ייז טגָאי ּפָאק רעטלמוטעצ רעד

 ןעיֵאו סָאד טינ טרעה'מ ,טייקליטש עקיטכעדרַאפ ַא ,םורַא ליטש זיא סע

 ןענַאװ ןופ ,רעכעל ערעייז ןיא ןבירטעגניײרַא ייז ןבָאה ןעיירעסיש יד ,ףלעוו ןופ

 טימ טבעלעגנייא ךיז ךיא בָאה טכַאנ ןופ ךשמ ןיא .ןייגוצסױרַא ארומ ןבָאה ייז

 ,ןײלַא ןביילב ןופ טײקמַאזנייא רעלופנייּפ רעד טימ ,עגַאל ןיימ

 יד רעטנוא ןופ סױרַא ךיא ךירק ,גָאט ףיוא ןעירַאש וצ ןָא טביוה'ס ןעוו

 ךיא -- טנעה יד ןיא לרוג םעד ןבעגעגרעביא ךיז בָאה ןוא רעטקיורַאב ַא ןגייווצ

 --- ..? רָאפ ָאד טמוק סָאװ :טכַארט ךיא ...?!הרירב רעדנַא ןַא טַאהעג ןעד בָאה

 שטיװָאנַאזַאמס ןטעדנּווװרַאפ םעד רַאפ רעסַאװ לסיב ַא ןעגנערב ךיא ןיב ןעגנַאגעג

 ..טנַאה ןיא לדנעק ןקידיײל ןטימ םיוב ַא רעטנוא ךיא גיל טכַאנ עצנַאג ַא ןוא

 זיא ?ורָאװעג טעדנּוװרַאפ רע זיא ןדנעטשמוא עכלעוו ייב ?שטיװָאנַאזַאמס טבעל

 -ּפַא עסיורג ַא ןעוועג טרָאד זיא ...? גנורעיױל-לורטַאּפ ַא ןופ ןעמוקעג סָאש רעד

 -ָארשרעד ,רעסַאלב סעמייל ןגיוא עניימ רַאפ טייטש סע ...? ןשטייד גנולייט

 םעד טימ םורַא ָאד ךיז יירד ךיא ןוא ,?רעסַאװ גנערב רעכיג; :םינּפ רענעק

 -- לקניוװ ןקיּפמוז םעד ןזָאלרַאפ עּפורג רעד טימ עמייל טָאה ...לדנעק ןקידייל

 -פיוא טשינ זיא רערעכיז לייו -- ?רעטייו ןבילבעג ןטרָאד ןענעז ייז רעדָא
 סָאװ ...ןליוק עשטייד רַאפ ליצ ַא ןרעו עגר ,עלַא ןענעק עכלעוו ,ּפעק יד ןבייהוצ
 -רַאפ ןגיל ןוא ןגייווצ יד רעטנוא ןכירקוצרעטנורַא קירוצ ?ןוט וצ ןָא ךיא בייה
 ..?ךיז טימ ןעגנערב גָאט רעד טעװ סָאװ ...?גָאט ןצנַאג םעד ןטלַאהַאב
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 ןופ טייקיטכיל יד .ןוז יד ףיוא טייג דלַאב .רעקיטכיל רעמ ץלַא טרעווס

 ידכ ,טכַאנרַאפ זיב ןבעל ךָאנ ךיא לעװ ..ןקילגמוא זדנוא רַאפ טגנערב גָאט

 ..?רעטייוו ָאד ןעמ טייג ּוװ ?העיקש ריא ןעז וצ

 טימ עבירט ַא ךיז טיצ םיוב םענעטינשעגרעטנוא םעד ןופ טייו טשינ

 עכלעוו ףיוא .למיה ןופ ןעלקניוו ריפ עלַא וצ רעדנַאנופ ךיז ןעייג סָאװ ,ןגעווציירק

 ..?ןגעוו יד ןריפ ןיהּוװ ..?טירט עטשרע עניימ ןלעטש ךיא לָאז ןגעוו יד ןופ

 ..?ןגעוו יד ןופ ענייא ףיוא רימ ןטרַאװרעד ןשינעגעגַאב עכלעוו

 ךיא .רָאיַאק ןופ בייהנָא רעד זיא סע ,ןעגנַאגעגפיוא טשינ ךָאנ זיא ןוז יד

 .טעדנירגַאב ןעוועג טשינרָאג טימ זיא סולשַאב ןיימ .חרזמ וצ םינּפ ןטימ ייג

 ןופ זיא -- רעסעב זיא'ס ױזַא יו ןענעכערוצסיוא ,קיגָאל רַאפ ףירגַאב רעד

 דלַאװ רעד .עלעטעטש ןיימ טגיל חרזמ וצ .חומ ןופ טלצרָאװעגסיוא ןרָאװעג גנַאל

 עבירט יד .רעטעמָאליק 6--5 יו רעמ טשינ טיירב רעד ןיא טרָא םעד ןיא טָאה

 רעד ןיא טשינ ,ךיא ייג קיטכיזרָאפ .בושי ןשיפרָאד ַא וצ ןריפסיורַא רימ טעוװו

 טימ טייזעצ עקנָאל ַא .רעמייב יד ןשיווצ ,דנַאר םייב רָאנ ,עבירט רעד ןופ טימ

 ןיא -- עקנָאל טייז ןטייווצ ןפיוא ,דלַאװ ןשיווצ ןירַא ךיז טדיינש ייה ןגיוטס

 .עבירט עבלעז יד ךיז טיצ עיניל רעכיילג ַא

 .בושי ןטנעָאנ ַא ןופ םינמיס .ןעיירק רענעה .טניה ןופ ןדליב סָאד רעה ךיא

 ןרַאפעג עכלעוו ...?דלַאװ ןטריקָאלב ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז ןעגנולעג רימ טעוװו

 ..יג ךיא ןכלעוו וצ בושי רעטנַאקַאבמוא רימ רַאפ רעד ךיז ןיא טגָארט

 ןסקַאװַאב דלעפ ַא ןגיוא עניימ רַאפ ךיז טײרּפש סע .ךיז טקידנע עבירט יד

 עשרעיוּפ ןגיוא עניימ רַאפ סיוא ןסקַאו דלעפ ןופ סטכער .סעטסוק עקירעדינ טימ

 .סעקטַאכ

 סָאװ ,סעטסוק עקירעדינ יד ןשיװצ טייהרענעגיובעגנייא ךרוד ךיילש ךיא

 שינעטלעהַאב עקילייוטייצ ַא ןעניפעג ךיא לע .רענטרעג טימ ךיז ןצענערג

 ןופ טױלּפ ַא רעטניה סיוא ךיז יצ ךיא ..?סעקטַאכ עשרעיוּפ יד ןופ ענייא ןיא

 ןוא רימ ןגעקטנַא ןפייה עשרעיוּפ יד ןופ ּפָארַא טשינ ןגיוא עניימ םענ ,ןטרָאג ַא

 .גנוגעווַאב עלעוטנעווע רעדעי ךָאנ קוק

 סָאװ ,שפנ ןקידעבעל ןייק טשינ טעז'מ .ןעגנַאגעגפיוא סָאװ רָאנ זיא ןוז יד

 -- ךיור ַא סױרַא טגָאלש סנמיוק יד ןופ םגה ,סעקזייה יד ןופ ןזייווַאב ךיז לָאז

 .סעטַאכ יד ןיא ךיז ןעניפעג ןשטנעמ זַא ,ןמיס ַא

 -רעביא סילשַאב ךיא ,ןעגנוריּפשסיוא עניימ ןרעיוד ןטונימ ערעווש ,עגנַאל

 םעצולּפ ...לרוג ןדנילב םעד ןבעגרעביא רעטייוו ךיז ןוא טױלּפ םעד ןרעטעלקוצ

 ,ייווצ ,סנייא , :ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא עדנַאמָאק ַא טלַאפ'ס יו ךיא רעה

 זָארג ןיא טױלּפ ןופ ּפָארַא ךיז זָאל ךיא .טײמָארט ַא טימ טײלגַאב --- *יירד

 .ןײרַא
 יד ןופ ,לַאטש יד ןיפ ,ןרעייש יד ןופ סױרַא ןפיול טנעמָאמ ןבלעז ןיא

 יז ןענַאװ ןופ ,ףייה יד ףיוא סיוא ךיז ןלעטש ייז .ןטַאדלָאס עשטייד ,רעזייה

 ןטכייל ַא טימ טנפָאװַאב זיא ייז ןופ רעדעי .ףרָאד ןופ סַאג ןיא קעװַא ןעייג

 ןופ עבירט רעבלעז רעד ןיא דלַאװ ןטימ ךיז ןעִיצ ייז .רעוועג-ןישַאמ:-טנַאה

 זיא ןַאמ טרעדנוה עכעלטע ןופ לָאצ ַא ןיא .ןעמוקעגנָא סָאװ רָאנ ןיב ךיא ןענַאװ
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 וצ דלַאװ ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןטַאדלָאס עשטייד גנולײטּפָא יד ןענַאטשַאב
 .רעדניק טימ ןעיורפ עשידִיי ןוא רענַאזיטרַאּפ ןקינייּפ ,ןענערב ,ןדרָאמ

 ןוא ףרָאד ןופ סױרַא טרישרַאמ ןטַאדלָאס עשטייד גנולײטּפָא עטייווצ ַא

 ענלצנייא ןופ גנוגעװַאב ַא ןפייה יד ףיוא --- ןשינעפיטידלַאװ יד ןיא טדניוװשרַאפ

 ...םירעיוּפ ןוא ןשטייד

 ןקידייל ןטימ ,זָארג ןשיווצ ,טױלּפ ןרעטניה טעשטרָאקעגפיונוצ גיל ךיא

 -- רעקידחלצוי ַא ןעוועג זיא געוו ןיימ זַא ,ןגָאז טשינ ןעק'מ .טנַאה ןיא לדנעק

 | .ףלָאװ ןופ ליומ ןיא ןיירַא ןיב ךיא

 ןטימ סעטסוק עקירעדינ ןופ חטש רעד ףיונוצ ךיז טסיג ףרָאד םענופ סקניל

 .ןרָאטוכ עכעלטע טימ רעדלעפ ךיז ןעעז ,רימ רעביאנגעק ,סיורָאפ .דלַאװ-רעטומ

 -טסַאּפ רעד ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז ףרַאדַאב'מ זַא ,ךיא סילשַאב לכ-םדוק

 טָא .ןטייוצ םוצ טסוק ןייא ןופ גנירּפש ןוא עזיוּפ ךיא --- ןרָאטוכ יד וצ -- עק

 .דלעפ ןעיירפ ןפיוא סױרַא דלַאב ייג ךיא ןוא קינרָאטסוק רעד ךיז טקידנע

 ךיילג ּפָא גנירּפש ךיא ןוא ,עװַאנַאק ַא ןייגוצרעביא סיוא רימ טמוק טררָא ןייא ןיא

 ..סקיב ַא טימ רעצעמע טגיל ,טסוק ַא רעטנוא ,עװַאנַאק ןיא ,קירוצ

 .רימ וצ רע טגָאז -- (רענעגייא ןַא ה"ד) *יָאװס ָאטע , ,טשינ ךיז קערש ---

 -עּפש) קָאינַאגיצ ןעמָאנ ןטימ ןַאזיטרַאּפ ַא זיא רע .טנעקרעד םיא בָאה ךיא

 .(דַאירטָא רעזדנוא ןיא רעטייר-רעריּפשסיױא עטסעב יד ןופ רענייא ,רעט

 ..ןײלַא טשינ ןיוש ןיב ךיא ,ךיז יירפרעד ךיא

 -- טיורב ןסיב ַא רימ ביג -- .טיורב קיטש ַא קָאינַאגיצ טלַאה םערָא ןרעטנוא

 ףסעגעג טשינרָאג בָאה'כ יו גָאט רעטרעפ רעד ןיוש ,םיא ךיא טעב

 ַא ןעמוקַאב וטסעוװ -- קָאינַאגיצ רימ וצ טגָאז -- ייג ןרָאטוכ יד וצ ---

 ףרַאד טיורב קיטש יד ..ןעמונעג טיורב יד ךיא בָאה ןטרָאד ...טיורב לקיטש

 .ןטרַאו ָאד ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,ןַאמ ןביז ךָאנ רַאפ ןלייטעצ ךיא

 ךיא בָאה -- קָאינַאגיצ טגָאז --- רָאטוכ ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ---

 ךיז ןענעז ןוא רַאפעג ַא טקרעמַאב ןבָאה ייז זַא ,סיוא טזייוו ,ןפָארטעג טשינ ייז

 .ןעמוקקירוצ ןלעװ ייז זיב ייז ףיוא ָאד ךיא טרַאװ ,ןפָאלעצ

 יירד ערעייא ךיז ןעניפעג --- קָאינַאגיצ וצ טיג -- ןַאמ ןביז יד ןשיווצ ---

 | ...ןדִיי

 טקעטשרַאפ טגיל סָאװ ,טיורב קיטש ןופ ּפָארַא טשינ ןגיוא עניימ םענ ךיא

 ..ןרָאטוכ יד וצ קחרמ םעד ךיא טסעמ קיטייצכיײלג ,םערָא סקָאינַאגיצ רעטנוא

 םיא רַאפ ןעגנערב וצ שַאלפידלעפ עשירעטילימ ןייז רימ טיג קָאינַאגיצ

 .ןעקנירט וצ רעסַאוװ

 ןבעל ןטימ םיוק ךיא ןיב ,ןרָאטוכ יד ןופ םענייא וצ גנַאג םעד טָא ןופ

 -עגוצ ףיוה םוצ ריטיגנַאגנײרַא יד ,טמַאצעגמורַא ןעוועג זיא ףיוה רעד :סױרַא

 טליב ןוא טייק ןופ ךיז טסייר טנוה רעסיורג ,רעצרַאװש ַא .קינייװעניא ןופ ןסָאלש
 םוצ סעציײלּפ יד טימ טרַאּפשעגנָא טייטש רָאטוכ ןופ סָאבעלַאב רעד .קידארומ
 סָאװ ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא טקוק רע ןוא רימ ףיוא טקוק רע ,זיוה ןופ טנַאװ
 טיורב לקיטש ַא םיא ייב טעב ךיא ...סעצײלּפ עניימ .רעטניה טײרּפשעגסױא טגיל



 211 ןעטיב ס?ק )58

 טימ בָאה ךיא סָאװ ,לרעסעמ-ענעשעק ןקיטכערּפ ַא רַאפרעד ןָא םיא טָאב ןוא

 ..טגייוש רעױּפ רעד .הנתמ ַא ןעמוקַאב קירוצ ןרָאי

 סָאד ןסילשּפָא טייג רע ...םיא ייב ךיא טעב --- רעסַאװ לסיב ַא רימ ביג --

 םיצולּפ -- .םענורב םענופ ןּפעשנָא ןוא ןײגנײרַא לָאז ךיא ידכ ,ףיוה ןופ לריט

 *..!טודיא יצמעינ ,יערַאקסָאּפ יַארידוא , :רימ וצ גָאז ַא טיג ןוא ןייטש רע טביילב

 .ןעייג ןשטייד ,רעלענש סָאװ ףױלטנַא)

 רעד ןיא ןעייג ןטַאדלָאס עשטייד ריפ יו ,עז ןוא ּפָאק םעד סיוא יירד ךיא

 -עגמוא ןַאד רימ טלָאװ ,טייקיטכיזרָאפמוא עטסנעלק ןיימ ...רָאטוכ ןופ גנוטכיר

 .טכַארב

 ןעמונעג ,טשרמולכ ,ךיא בָאה טירט ענעטסָאמעג טימ ,קָיור ןוא םַאזגנַאל

 ןעוועג ךיא ןיב ןוטעגנָא .גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא רָאטוכ ןטייווצ ַא וצ ןייג

 ןוא שובלמ ַאזַא ןיא .לצלעּפ-ןסּפעש ןשרעיוּפ ,םענעבירעגסיוא ןטלַא ןַא ןיא

 ןעמעננָא טנעקעג רימ ןעמ טָאה (טגָאמרַאפ טשינ ךיא בָאה סָאד) לטיה ַא ןָא

 ..רָאטוכ ןקידתונכש ַא ןופ רעױּפ ַא רַאּפ

 ,רעסַאװ ןָא ןוא טיורב ןָא ןקָאינַאגיצ וצ טּפעלשרעד זיא סע יװ ךיז בָאה ךיא

 ,ןגנוי ,ןטכידעג ןקידנבענרעד ַא ןיא ןבילקעגרעביא עדייב ךיז רימ ןבָאה ףכית ןוא

 עכלעוו ,עּפורג ןייז ןופ ןַאמ ןביז יד ןכוזמורַא ןעמונעג ןוא דלַאװ ןעװעזָארעב

 .ןרָאװעג םלענ ןענעז

 ןקעטשרַאפ רימ .טַאטלוזער ןָא רעבָא םורַא ייז רימ ןכוז טייצ ערעגנעל ַא

 ןטרַאװ ןוא סעטסוק עטכידעג רעטוא ךיז

 ןריפכרוד -- טימ טייצ יד טביירטרַאפ רע :טשינ ךיז טקילײװגנַאל קָאינַאגיצ

 ןבָאה ,ןשטנעמ-דלַאװ יד ,רימ סָאװ ןופ גָאלּפ ַא -- זייל יד ףיוא *עווַאלבָא; ןַא

 ךרוד רע טריפ הכמ עטירד רעד ףיוא געיעג סָאד .ןטילעג קידארומ םעד ןופ

 עצנַאג סױרַא יז טּפעלש קָאינַאגיצ ...ןַאמכַאפ השעמ ,ךעלטנירג ,שיטַאמעטסיס

 זייל יד סיוא טכוז ,קַאשזדיּפ םעד ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאװ רע :םעזוב ןופ םירמח

 שממ ,טינש ןכייר ַא .טענ יד ןוא ןדלַאפ יד ןיא -- ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ

 ךיז ןופ טיצ רע עכלעוו ,ןזיוה יד ןיא רע טניפעג ,ןשינעפעשַאב טימ ןומטמ  ַא

 עקיזָאד יד ןופ רעקידעבעל ןייא ןייק ןענורטנַא טשינ טרעוו טנעה ענייז ןופ .ּפָארַא

 -יחצור רעדנוזַאב ַא טימ .ףָארטש עטנידרַאפ יד םיא ןופ ןעמוקַאב ייז ,ןטיזַארַאּפ

 -ַאגיצ .טולב םענעסָאגרַאפ ןופ טיור ןענעז לגענ ענייז .ייז רע טתיממ האנה רעש

 ןריקַאטַא טימ *טכַאלש; רעד ןיא ןוטעגניירַא ױזַא םישוח ענייז עלַא טימ זיא קָאינ

 ,אנוש ןופ ןרעוװ ןלַאפַאב םעצולּפ לָאז רע ןעוו זַא ,סרעגיוז-טולב עניילק יד

 רעד ןופ גנַאגסױא ןטימ .ןסירעגרעביא טשינ ייז ףיוא געיעג םעד רע טלָאװ

 ..ןדירפוצ קָאינַאגיצ טביילב *טכַאלש, רענעגנולעג רעטריפעגכרוד

 רע ןוא -- *ןיירַא ןעמַאמ רעייז ןיא ,ידַאילב (ןעמונעג המקנ) ליטסמָאטָא;

 ןפיוא טגיל סָאװ ,טיורב קיטש םעד ףיוא ןגיוא ענדעשז טימ גנַאל ךיז טקוקרַאפ

 םעד ןָא רעגניפ עטקיטולברַאפ יד ּפָא טשיװ קָאינַאגיצ .שובלמ ןטזיולעגכרוד

 -עגסיוא ןוא קיטכיזרָאפ טּפוצ ,טנעה ענייז ןיא טיורב קיטש יד טמענ רע .זָארג

 ןופ ּפָא טסייר רע .ליומ ןיא טקישעג סע טפרַאװ ןוא ךעלקיטש עניילק טנכער

 סָאד ..."יַאשוקָאּפ, -- :רימ טגנַאלרעד ןוא תיזכ ַא ןופ סיורג רעד ןיא טיורב
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 .עלייוו עלַא ןכוזּפָא ךיז ןענעק ייז ,*סעטַאיבער, יד רַאפ ןביילב טעװ עקירעביא

 .ןעגנולשעגּפָארַא ףכית ךיא בָאה טיורב תיזכ םעד

 עכלעוו ,ןַאמ 7 יד ןכוז רעזדנוא רימ ןעיינַאב *טייצלָאמ , םעד *ןסעּפָא, ןכָאנ

 טּפעשעגסױא .ייז רימ ןענעגעגַאב גָאטימכָאנ טעּפש -- טשרע ..זדנוא ןלעפ

 ןופ ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא טגָאיעגמורַא קידנרעוו ,עקירעגנוה ,תוחוכ יד ןופ

 לקיטש ןבילברַאפ ןפיוא ךיז ייז ןפרַאו ,ןטַאדלָאס עשטייד קילדנעצ עכעלטע

 .ייז רַאפ טיהעגפיוא טָאה קָאינַאגיצ סָאװ ,טיורב

 סקיזיא השמ) ןיסקוד עיטָאמ :ןדִיי יירד ןעוועג ןענעז ןַאמ ןביז יד ןשיווצ

 השמ ,רעזייל) שטיווָאקנימ עקטָאמ רעקירָאי-16 רעד ,(ןעטיב ןיא טנייה ,םעדייא

 יד ןענעז עקטָאמ ןגנוי םעד ץוח .רעווערישז רעד לרעב ןוא (ןוז סרעדיינש םעד

 ,ןסקיב טימ טּפָאװַאב ןעוועג ןַאמ 6 עקירעביא

 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק ףניפ ךָאנ ןעניפעג רימ

 עשינַאזיטרַאּפ עלַא זַא ,זדנוא ןלייצרעד ייז .דלַאװו רערָאנ-ישטלָאװ ןופ ןפיולוצ

 גנודניברַאפ ןייק ָאטשינ זיא'ס .טּפַאלקעצ ןענעז דלַאװ םעד ןופ ןעגנולײטּפָא

 -עג'ס רָאנ ױזַא יו ךיז טעװעטַאר רערעדעי .רעטייווצ רעד טימ עּפורג ןייא ןופ

 טעוװ .ןרעגַאל-החּפשמ יד טַאהעג ןבָאה ןטסולרַאפ עסיורג רעדנוזַאב .םיא טגניל

 טשינ ביוא ,ןעמוקמוא עלַא רימ ןלעו ,געט עכעלטע ךָאנ ןרעיוד עװַאלבָא יד

 ןכָאנ ןעמוקעג רימ ןענעז סולשַאב ַאזַא וצ -- רעגנוה ןופ זיא ,ןליוק עשטייד ןופ

 .ןפַאשעג ךיז טָאה רעכלעוו ,בצמ ןגעוו טכירַאב םעד ןרעהסיוא

 טציא ,ןײלַא ןעוועג ךיא ןיב ,ירפרעדניא ,גָאט ןבלעז םעד ...טוג רימ זיא'ס

 .טרעסערגרַאפ ךיז טָאה רענַאזיטרַאּפ החּפשמ יד .ןַאמ 14 רימ ןענעז

 רעטרע-דלַאװ עקיּפמוז ןיא םורַא רימ ןעשזדָארב גנַאל .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס

 .ןגילוצרעביא טכַאנ יד ּוװ לקניוו "ןרעכיז, ַא ןכוזיצסיוא

 ענעמוקעג סָאװ רָאנ יד) עכעלטסירק 5 יד ןופ רענייא זדנוא וצ טגָאז --- ריא --

 -סיוא ןלעװ רימ ...ןקיטכענרעביא ָאד טביילב -- רענַאזיטרַאּפ (ערָאנ-ישטלָאװ ןופ

 טשינ זיא םימעט-סטייקיטכיזרָאפ בילוצ .ךייא ןופ טייוו טשינ טרָא ןטייווצ ַא ןכוז

 עלַא רימ ןלעוװ ןעניגַאב ןגרָאמ .ןעמַאזוצ ןייז ןלָאז ןַאמ 14 עלַא זַא ,ןשטנווועג

 *..ןוט וצ רעטייוו סָאװ ןסילשַאב

 רוטּפ זדנוא ןופ ןליוו ייז זַא ,רָאלק ןרָאװעג ,ןדִיי ריפ ,זדנוא רַאפ זיא'ס

 רימ ןוא ןדָאב ןקיּפמוז םעד סיוא ייז טימ ןטעב ,ןגייווצ ןָא ןכערב רימ ...ןרעוו

 .ןַאיטרַאּפ רעכעלטסירק ןַייא ךָאנ ןוא קָאינַאגיצ טביילב זדנוא טימ .ךיז ןגייל

 ןבָאה ייז -- ןרָאװעג םלענ ןַאמ 8 הרבח יד זיא ןעניגַאב סנרגָאמ וצ ףיוא

 ַאזַא ןופ ןעוועג טשינ רימ ןענעז טגרָאזַאב קרַאטש ...טיירפַאב זדנוא ןופ ךיז

 ןעוועג ןענעז סָאד .גנויצַאב "עשירבח; רעייז טקנערקעג רעבָא טָאה'ס ,טסולרַאפ

 טימ טגנערבעג רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,טפיג ןשיטימעסיטנַא ןופ םינמיס עטשרע יד

 ,דלַאװ ןיא םידירש עשידִיי יד רַאפ ןטַאטלוזער עטסקירעיורט יד ךיז



 יקצעמָארטסָא לאומש
 ביבא-לת (סטחוש םעד לדוי)

 שטיװעזופ ועגַאל

 ןופ לעפַאב ַא ןעמוקַאב טַארנעדוי רענעטיב רעד טָאה 1942 רַאורבעפ ףוס

 רעד ןענַאטשעג זיא סע ןכלעװ ןופ שארב) טאיראסימָאק-סטיבעג רעמינָאלס

 ,רעדרעמ טנגעג רעד ןיא רעטסּוװַאב

 -וצ ףרַאד ןעטיב זַא ,(קיה שטייד רעד

 ץרעמ ןט1 ןזיב ,םינָאלס ןייק ןלעטשוצ

 .טעברַא ףיוא עכעלטנגוי 150 ,י"ד

 ַא ןרָאװעג יינספיוא זיא לטעטש ןיא

 רעכיז ןעוועג טשינ זיא רענייק .קינַאּפ

 ןשטנעמ יד ןעמ טרעדָאפ סָאד יצ

 ַא רָאנ זיא סָאד רעדָא ,טעברַא ףיוא

 טנגוי לסיב סָאד ןעמענוצסיורַא לציּפש

 .ןעגנערבמוא ּוװ ץעגרע ייז ןוא

 -עגפיונוצ ךיילג זיא טַארנעדוי רעד

 ךיז ידכ ,גנוציז ַא ףיוא ןרָאװעג ןפור

 ןפוא ןַא- רַאפ סָאװ ףיוא ןטַארַאב וצ

 -נוה עכעלטע יד ןופ 150 ןביילקוצסיוא

 סָאו ,רענעמ עקיעּפ-סטעברַא טרעד

 רעסיוא .טלייצעג טָאה לטעטש סָאד

 -רַאפ ךיז טַארנעדוי רעד טָאה םעד

 -יזרָאפ רעד) ןטניוק טימ טקידנעטש

 עלעטש-סטעברַא רעד ןופ רעציז

 -רַאפ וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה תונלדתש ןייז ךרוד ןוא (טָארנדִיי רעמינָאלס םייב

 ןרָאװעג טלייטעצ זיא רעטעברא עּפורג טרעדָאפעג יד ה"ד ,הריזג יד ןרעטכייל

 ןוא ץרַאמ ןט1 םעד ןלעטשוצ טפראדעג ןעמ טָאה ןשטנעמ 80 :טפלעה א ףיוא

 ,ןימרעט ןקידרעטעּפש א ןיא עקירעביא יד

 .קיצכא עטשרע יד ןשיװוצ ןייז לָאז ךיא ןלאפעגסיוא זיא לרוג ןיימ

 .גָאט רעקיטסָארפ א ןעוועג זיא'ס .ןרָאפעגסױרַא רימ ןענעז ץרַאמ ןט1 םעד

 ןייז טסלָאז ,לאומש טנוועג יז, :טגָאזעג רעטָאפ ןיימ רימ טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב
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 א טנעײלעגסױרַא ךיא בָאה ןגיוא סרעטָאפ ןופ ."ןבעלרעביא ייז ןלעוװ רימ .קיטומ

 טכאמעג ךיוא טָאה ,רעטרעוו עקידנקַיוראב טגָאזעג רימ טָאה רע .רעיורט ןפיט

 לָאז ךיא זא ,טומ ןיימ ןבייה ןוא ןקרַאטש וצ ךימ ידכ ייברעד ענימ עכעליירפ א

 .טלָאמעד ןיב ךיא) דמערפ רעד ןיא קיטומ ןטלאה ךיז לָאז ךיא ,ןקערש טשינ ךיז

 ,(רָאי 17 ןעוועג טלא

 -רַאװקעגנייא זדנוא טָאה ןעמ .םינָאלס ןייק ןעמיקעגנָא רימ ןענעז גָאטימ ךָאנ

 ןרעמיצ יד .קָאטש ןטייוצ ןפיוא ,קראמ ןבעל ,עדייבעג רעסיורג א ןיא טריט

 ןיא טכארבעג ייז זיא'פ יװ ןבָאה רימ .קיצומש רעייז ןֹוא ןזָאלעגּפָא ןעוועג ןענעז

 ןעוועג הנוק ךיז טימרעד ןוא ,לקעּפ ןייז טלעטשעגקעווא טָאה רעדעי ןוא גנונעדרָא

 טיול ,טארנדִיי ןופ ךיק א ןיא ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה ןסע .ןפָאלש םוצ ץאלּפ ַא

 םארג 250 :רעטעברַא ןַא ראפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ עיצרָאּפ רעד

 .ןטייקיניילק ךָאנ ןוא ןּפיורג ָאקעד רָאּפ א ,טיורב

 -טעברַא;) ָארויב-סטעברא ןיא ןרָאװעג ןדלָאמעגנָא רימ ןענעז גָאט ןבלעז םעד

 ףיוא זא יוזא ,טארנדַיי רעמינָאלס םייב (ןפורעג סע ןבָאה ןשטייד יד יו ,"עלעטש

 ןופ ,געוו ןופ עדימ .טעברא רעד וצ ןייג טפראדעג ןיוש רימ ןבָאה סנגרָאמ וצ

 ןבעל רענייא דרע רעד ףיוא טגיילעג ךיז רימ ןבָאה ןפיולמורַא ןופ ןוא טלעק

 .טעברַא רעד וצ סױרַא רימ ןענעז ירפ סנגרָאמ וצ .ךיז קידנעוטסיוא טשינ ,ןטייווצ

 טָאה ןעמ סָאװ ,טיילכַאפ :ףיוא טלייטרַאפ זדנוא ןעמ טָאה עלעטש-טעברַא רעד ןיא

 טָאה'מ עכלעוו ,רעטעברַא-ץראווש ףיוא ןוא ,ןטַאטשראוו ענעדיישראפ ןיא טקישעצ

 ,זדנוא ןשיווצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעראילָאטס יד .רעצעלּפ ערעדנַא ןיא טקישעג

 עדייבעג ַא ןענַאטשעג זיא לַאזקָאװ ןגעקטנַא .לַאזקָאװטָאטש םוצ טקישעג ןעמ טָאה

 א ןרָאװעג טנדרָאעגנייא טרָאד זיא רעטעּפש ןוא זיורב א ןעוועג לָאמא זיא'ס ּוװ

 ,טנאו רעטרעיומעג רעכיוה א טימ טמיוצעגמורא ןעוועג זיא עדייבעג יד .עמרוט

 . ןײגוצסױרַא ןוא -ןיירַא ףיוא ןרעיוט 2 ןעוועג ןענעז'ס רעכלעוו ןיא

 -גייא ידכ ,סעראנ עטלּפָאט ןעיוב ןסייהעג ןטרָאד ןעמ טָאה סעראילָאטס יד

 ןופ) ןעמוקנָא ןיהא טפראדאב ןבָאה סָאװ רעטעברַא עשידִיי 500 ןריטראווקוצ

 .ןעטיב ןופ 70 עקירעביא יד ךיוא ןוא עװעסָאק ןוא ץשטערעד

 עדייבעג רעד ןיא ריטראווק רעזדנוא זא ,ןדלָאמעג ךיילג זדנוא טָאה ןעמ

  סעראנ יד ןרעוו קיטראפ ןלעוװ סע ןעוו זא ןוא ,עקילייווטייצ א זיא קראמ םייב

 .ןיהא ןיײגרעבירַא ךיוא רימ ןלעוװ *עמרוט; רעד ןיא

 ףיוא טיילכאפ-טשינ ערעדנא ךָאנ טימ ןעמאזוצ טקישעגקעווא ןעמ טָאה ךימ

 ןענעז סָאװ רעזייה ןופ תוברוח ךס א ןענַאטשעג ןענעז ןטרָאד .סאג רעיונשזור

 יד ןופ טצעזאב ןעוועג ןיוש זיא טָאטש יד ןעוו ,המחלמ ביײהנָא ןרָאװעג טנערבראפ

 ןסיירכרודא טוװרּפעג טלָאמעד ןבָאה ןעקנאט עשיסור ערעװוש עכעלטע .ןשטייד

 ןענַאטשטנא ייברעד זיא סָאװ ,ףמאק ןיא ןוא וצ-חרזמ וצ טָאטש רעד ךרוד ךיז

 ןיא ןוא סאג רעיונשזור ףיוא רעזייה לָאצ עשּפיה א ןרָאװעג טנערבראפ ןענעז

 .ךעלסעג עקידתונכש

 ה"ד ,ןרעיומ עטנערברַאפ ןעמענרעדנַאנופ ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא יד

 יד וצ טפיוקראפ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,לגיצ יד ןגיילפיונוצ ןוא ייז ןפראוועצ

 טפראדעג ןבָאה רימ .ערעווש א רעייז ןעוועג זיא טעברַא יד .םירעיוּפ עקימורַא .
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 טשינ ךיוא זדנוא ןעמ טָאה גייצעג ןייק ןוא טנעוו יד ףיוא סרעטייל רעביא ןכירק

 ןופ ןטארג טימ ןצונאב טזומעג ךיז רימ ןבָאה סנעוו יד ןפראוועצ םייב .ןבעגעג

 יד ןיא ןענופעג ןבָאה רימ סָאו ,סנזיא עטרעוואשזראפ ערעדנא ןוא רעטצנעפ

 .תוברוח

 רעינעשזניא ןשידִיי ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא טעברא יד

 טָאה םיא רעביא .טארנדִיי רעמינָאלס ןופ טריגעלעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאזפלָאװ

 -ַאסימָאק-סטיבעג רעמינָאלס ןופ רעינעשזניא רעד ,שטייד ַא לָארטנָאק יד טאהעג

 .רעגירק ;טַאיר

 טיורב .טארנדִיי ןופ ךיק ןיא ןסעגעג רימ ןבָאה ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יו

 רָאנ ןבעל טפראדעג ןטלָאװ רימ ןעוװ ןוא םארג 250 טנאה ןפיוא ןבעגעג ןעמ טָאה

 םוצ .ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ ױזַא ,קידנטעברַא ,רימ ןטלָאװ ,ןסע םעד טָא ןופ

 -ראדנאשז רעד ןופ שינעביולרעד א ןעמוקאב טארנדִיי רענעטיב רעד טָאה קילג

 ןבָאה סָאװ ,זדנוא ןופ יד .םינָאלס ןייק ןטקודָארּפ ךָאו עדעי ןריפוצוצ עירעמ

 ןסע ךעלקעּפ ייז ןופ טקישעגוצ ןעמוקאב ןגעלפ ,ןעטיב ןיא סעילימאפ טאהעג

 -עג ןענעז החּפשמ סנעמעוו רעדָא ,טאהעג טשינ םענייק ןבָאה סָאװ ,יד ןגעקרעד

 םורא יוזא .טארנדִיי רענעטיב ןופ עציטש ןעמוקאב ןגעלפ ,טמערָאראפ רעייז ןעוו

 יד ןטלאהרעד זדנוא ןגעלפ סָאװ ,ךעלקעּפ טימ ןרופ יד ןעמוקנָא ךָאװ עדעי ןגעלפ

 ,המשנ

 טריסאּפ רימ טימ טָאה םינָאלס ןייק ןעמוקנָא רעזדנוא ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 -פיוא םייב :טעברַא רעד וצ סױרַא טשינ געט 2 ןיב ךיא ןכלעוו בילוצ ,לאפוצ א

 רעטקָאד רעד ןוא טנאה יד טירבעגּפָא קרַאטש ךימ ךיא בָאה ,ייט לסיבא ןכָאק

 ,לאפ ןקיזָאד םעד לייצרעד ךיא טעברַא רעד ןופ געט 2 ףיוא טיירפאב ךימ טָאה

 עשיטסירעטקאראכ א ןעזוצוצ טייהנגעלעג יד טאהעג ךיא בָאה םעד קנאד א לייוו

 סָאװ עדייבעג רעד ןיא ןבילבעג ךיא ןיב געט יירד יד .ענעצס טייצ רענעי רַאפ

 סָאװ קידנבָאה טשינ .ןײגסױרַא טנעקעג טשינ ץעגרע ןיא בָאה ךיא ןוא קראמ ןפיוא

 קרַאמ רעד .קרַאמ רעמינָאלס ןפיוא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסױרַא ךיא בָאה ןָאט וצ

 .ענייז סָאװ ,רעכליה-ָאידַאר ַא .רעפרעד עקימורא יד ןיפ םִייוג טימ ןעוועג לופ זיא

 ןענַאטשעג זיא ,ןסאג עקימורא יד ןוא קראמ ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה תולוק

 טאקינומָאק םוצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה םירעױוּפ רעטרעדנוה ןוא קראמ ןטימ ןיא

 -עג בָאה ךיא .עיצנאטס'-ָאידַאר רעקסנימ רעד ןופ ךארּפש רעשיסורסייוו רעד ןיא

 "רעטילימ ןשטייד ןופ גנַאגסיױרָאפ ןכיירגיז, ןגעוו סעזַארּפ עטקַאהעגּפָא טרעה

 עקילק רעשידִיי ןייז ןוא ןענילאטס טימ ןטסינומָאק-ןטיזאראּפ עשידִיי ןגעוו ,, ןוא

 קראמ ןפיוא רעזייה ןוא ןטפעשעג יד ןופ סעוואטסיוו-רעטצנעפ יד ןיא ."שארב

 זָאנ רעגנאל א טימ דַיי א ןזייוו סָאװ ןרוטאקיראק טימ ןטאקאלּפ ןעגנאהעג ןענעז

 עשידיי יד גָאלש) "ונידאה ויוקסווָאדישז יעב, :ןבירשעגוצ ןעוועג זיא ןטנּוא ןוא

 ךיז טָאה ,טאקינומָאק םעד טקידנעעג טָאה רעכליה רעד יװ םעדכָאנ .(גנאלש

 רימ ןבָאה ןוא ןעגנאגרעד רימ וצ ןענעז ןעגנאלק יד .קיזומ עקישיור ןביוהעגנָא

 סע ןוא עגילדָא ןא ןעוועג זיא ןסיורד ןיא .סרעסעמ טימ יו ץראה סָאד ןטינשעג

 סע טמוק סָאװ ראפ ,טגערפעג ךיז בָאה ךיא .לדנגער ענבָארד א טנגערעגוצ טָאה
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 -טולב ,עדליוו-בלאה יד ,ייז ,טָא ןוא ,טפאלקשראפ יוזא ןייז ןלָאז רימ זא ,זדנוא

 ?יירפ ןײגמורַא ןלָאז םירעוּפ עקיטשרוד

 -מורַא רעד ןיא ןייגוצרעבירַא לעפאב ַא ןעמוקאב רימ ןבָאה םורא ךָאװ א ןיא

 טייוו ןעוועג זיא עדייבעג ענעי .לאזקָאװ םעד ןגעקטנא סָאװ "עמרוט, רעטמיוצעג

 .סעראנ עקידנעייוצ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענעז ןטרָאד .טָאטש רעטנעצ ןופ

 יד ןיא ןוא רעמיצ רעדנוזאב א ןעמונראפ טָאה ,רענעטיב יד ,עּפורג רעזדנוא

 עכלעוו ,רענישטערעד ןוא רעװעסָאק יד טצעזאב ךיז ןבָאה ןרעמיצ עקירעביא

 .ןעמוקעגנָא טייצנשיווצ רעד ןיא ןענעז

 ןופ ןוא שטָאגליװ ןופ טכייפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,טנעװ ענרענייטש יד ןופ

 .ךיוה רעקיד רעד .ץענ ןוא טלעק ןגיוצעג טָאה עגָאלדָאּפ רעטריטנעמעצ רעד

 ןא ןינב םעד ןבעגעגוצ טָאה ףיוה ןטימ עדייבעג רעד םורא םיוצ רעטרעיומעג

 רעטצנעפ ןכרוד ןרעמיצ יד ןופ קידנקוקסורַא .עמרוט א ןופ רעטקאראכ ןתמא

 ןוא טָאטש רעד ןופ עדנע יד םיוצ ןרעביא סנטייוו רעד ןופ ןעז טנעקעג ןעמ טָאה

 ,דלאוו ןטייו טשינ ןופ טייקיולב יד

 טגעלפ סָאװ ,רעיוט ןסיורג א ךרוד ןעװעג זיא רעגאל םוצ גנאגניירַא רעד

 .ןרעוו טכאמראפ טייצ טכאנ ראפ

 ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ןוא יירד וצ ןלעטשסיוא ךיז רימ ןגעלפ ירפרעדניא ןדעי

 ,ָאטעג רעמינַָאלס םעד ןייגכרוד ןגעלפ רימ .טעברַא רעד וצ רעגַאל ןופ ןײגסױרַא

 -סטעברא רעד ייב קידנטראוו .ךייט ןטייז עדייב ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 -אב וצ טונימ רָאּפ ַא ףיוא ןפיולוצוצ טייקכעלגעמ יד טאהעג רימ ןבָאה עלעטש

 .ָאטעג ןיא עטנאק

 ןופ ,ץאלּפ א ףיוא ןעגנערב זדנוא ןעמ טגעלפ עלעטש-סטעברא רעד ןופ

 זדניא טגעלפ טַאירַאסימָאק-סטיבעג ןופ רעגירק רעינעשזניא רעשיצאנ רעד ןענאוו

 ןעמוק רימ ןגעלפ טעברַא רעד ךָאנ .רעטרע ענעדיישרַאפ ףיוא טעברַא ףיוא ןקיש

 ךיז קידנגייל ,ןגעוו טסעד ןופ .שילארָאמ ןוא שיזיפ ענעכָארבעצ ןוא עדימ םייהא

 טָאה סע רע .ןגרָאמ ףיוא ןסע סעיצרָאּפ יד ןלייטראפ זדנוא ןעמ טגעלפ ןפָאלש

 יט לסיב א ןכָאקּפָא טגעלפ םייה רעד ןופ ןזייּפש עטקישעגוצ יד ןופ טאהעג ךָאנ

 יד ףיוא .רעמיצ םעד ןעמעראוורעד ןענעק טשינ רעבָא טגעלפ סָאװ ,עלעווייא ןיא

 יז .האנק טימ ןקוק ןעמ טגעלפ ,עלעווייא ןבעל ןפָאלשעג ןענעז סָאװ ,הרבח

 . רעמערַאװ ןוא רענעקורט לסיב ַא ןייז טגעלפ

 ןענעז רימ ."רעגאל-סטעברַא רעד; ןפורעג זדנוא ןעמ טָאה םינָאלס ןיא

 -ַאב ןימ ַא טעדליבעג ןבָאה רימ ןוא ָאטעג רעמינָאלס ןופ קיגנעהּפָאמוא ןעוועג

 רימ סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טשינ טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאד .לטרעפ ןשידִיי ןרעדנוז

 -טעברַא יד ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ןירעד ךיוא רָאנ ,ָאטעג ןרעסיוא ןעוועג ןענעז

 ןופ טײקיגנעהּפָא עטקעריד יד טָא .טַאירַאסימָאק-טיבעג ןופ טקעריד גנולייטרַאפ

 טָאה'ס רָאנ יו ,ה"ד ,לזָאזעל ריעש ןראפ טכאמעג זדנוא טָאה םיחצור עשטייד יד

 .טקישעג ןיהא זדנוא ןעמ טָאה טעברא לקיטש רעווש א טכאמעג ךיז

 גָאט ןסיוועג ַא ןיא ןעמ טָאה ,רעגַאל ןיא ןייגרעבירא ןכָאנ ,םורא ךָאװ א ןיא

 -עגרעבירא ןעמעלא טָאה ןעמ רָאנ ,ךעלטנייוועג יו טעברא יד טלייטראפ טשינ

 רעזדנוא ןופ .סאג רעוועבָארקס קע ףיוא סעמראזאק עשירעטילימ יד וצ טְקיִׁש
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 -עמָאליק 4 ךרעב ןופ ךלהמ א ןעוועג זיא סעמראזאק יד זיב לאזקָאװ םייב רעגאל

 ןסיורג א ףיוא טריפעגקעווא זדנוא ןעמ טָאה ןעמוקעגנָא ןיהא ןענעז רימ ןעוו .רעט

 זא ,ןדלָאמעג זדנוא טָאה ןעמ .רענעגעוו רעטנזיוט ןענַאטשעג ןענעז'ס ּוװ ,ץאלּפ

 רעד .סענָאגאוו ןיא ןרעוו ןדָאלעגנָא ןוא לאזקָאװ םוצ ןרעוו טריפעגקעווַא זומ סָאד

 -רָאפ ךיז ןעק ןעמ .רענעגעוו ייווצ ןריפ ןפראד ןאמ יירד זא ,ןעוועג זיא לעפאב

 םוצ םענייא ןדנובעגוצ ןעמ טָאה רענעגעוו 2 .ןעוועג זיא'ס רעווש יו ,ןלעטש

 ייוצ ןוא ,סעילבָאלאה יד ןיא טנאּפשעגניא ךיז טָאה רעטעברא ןייא ,ןטייווצ

 "ןָאבָא, ןסיורג א טימ טזָאלעגסיורא ךיז רימ ןבָאה יוזא .טּפוטשעג ןבָאה ערעדנא

 ןיא טאדלָאס רעטנפָאװאב א ןעגנאגעג זיא רעטעמ טרעדנוה עדעי .לאזקָאװ םוצ

 ןעוו .טונימ ןייא ןייק ףיוא ןטלאהּפָא טשינ ךיז לָאז זָאבָא רעד זא ,ןבעגעג גנוטכא

 ןטאדלָאס עשירעדרעמ יד ןבָאה ,עלייו א ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה זָאבָא רעד

 רענעגעוו יד טימ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו .סעבלָאק-ןסקיב יד טימ ןגָאלשעג

 טשינ ןבָאה רימ זא ,טרעטאמעגסיוא יוזא ןעוועג ןיוש רימ ןענעז ,לאזקָאװ םוצ

 ןיא קירוצ ןבירטעג ךיילג רעבָא זדנוא טָאה ןעמ .סיפ ןייק ןוא טנעה ןייק טליפעג

 ןעמַאװצ לָאמ 5 גָאט ןופ ךשמ ןיא טּפעלשעג ךיז רימ ןבָאה ױזַא .סעמרַאזַאק יד

 .רעבירא ובָאה רימ זיב ,קירוצ ןוא ןיה רעטעמָאליק 40 טכאמעגכרוד רימ ןבָאה

 .רענעגעוו עלא טריפעג

 ערעדנַא יד ןעוועג ןיוש זיא'ס תויה :הרצ עיינ א ןעוועג זיא ןגרָאמ ףיוא

 .ןזָאל וצ ןביוהעגנָא ךייט רעד טָאה ,עטפָא ןעוועג ןענעז סנגער ןוא ץרַאמ טפלעה

 ןגיוטס עסיורג ןוא ןיזאגאמ רעשירעטילימ א ןעוועג זיא ךייט םייב טרָא ןייא ןיא

 טכַארבעג זדנוא ןעמ טָאה .רעסַאו טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ ןענעז ייה עטקַאּפעג

 -לאק יד ןיא ןפיול טפראדעג רימ ןבָאה סעקייהאנ יד ןופ לגָאה ןרעטנוא ןֹוא ,ןיהַא

 ןוא יה קעפ עסאנ ןוא ערעװש יד ןּפעלשסױרַא ןוא רעסאוו עקיזייא עקיט

 ,גוצ א :טעברא ארטסקע ןַא ןעוװעג רעדיוו זיא םורא געט רָאּפ א ןיא .יורטש

 ףיוא קידנעמוקנָא זיא ,טנָארּפ םוצ ןדאיראנס-עירעליטרא טריפעג טָאה רעכלעוו

 טרעטעמשעצ ןענעז סענָאגאוו יד .ןסלער יד ןופ ּפָארא עיצנאטס רעמינָאלס רעד

 -עדליוועצ ןרָאװעג ןענעז רעדרעמ עשטייד יד .ןטָאשעצ ןדאיראנס יד ןוא ןרָאװעג

 יז .טעברַא לקיטש שינאזיטראּפ א זיא סָאד זא ,טסּוװעג ןבָאה ייז לייוו ,טעוו

 יז ןבָאה ,ןפָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןדִיי ןדעי ןוא ָאטעג ןיא ןפָאלעגניירא ןענעז

 .טעברַא רעד וצ טּפעלשעג ןוא ןגָאלשעג

 רעטנוא ןוא עיניל-ןאב רעד וצ ןרָאװעג ןבירטעגסיורא זיא רעגאל רעזדנוא

 ןוא גוצ ןטרעטעמשעצ ןופ ןדאיראנס יד ןגָארטעג רימ ןבָאה ּפעלק ןופ לגָאה ַא

 רעד .גק 55 ןגיווועג טָאה דאיראנס רעדעי .גוצ ןטייווצ א ףיוא ייז ןדָאלעגפיוא

 יוזא ןפָאלעג טשינ זיא'ס רעוװו ןוא דאיראנס ןטימ ןפיול ֹוצ ןעוועג זיא לעפאב

 ןטימ ןיא טשלחעג טָאה סָאװ ,דָיי רעמינָאלס א .ּפעלק טּפאכעג ךיילג טָאה לענש

 'יב א ייב .טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,ןלאפעגמוא זיא ןוא טעברא רעד

 .רעגניפ א ןכָארבעצ םיא ןוא סופ ןפיוא דאיראנס א ןלאפעגּפַארא זיא רוחב רענעט

 -רעד רע טעװ טונימ רָאּפ א ףיוא ןלעטשּפָא ךיז טעוו רע ביוא זא רעבָא קידנעעז

 .גָאט ףוס ןסיב טעברא יד טצעזעגרָאפ רע טָאה ,ןרעוו ןסָאש

 רימ ןבָאה הרצ-ארטסקע ןייק טכאמעג טשינ ךיז טָאה'ס ןעוו געט יד ןיא |
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 -ראוו יד ןיא טעבראכאפ יד ,ה"ד ,טעברַא עכעלטנייוועג רעזדנוא טצעזעגרָאפ

 ףיוא ןרעיומ עטנערבעגּפָא יד ןפראוועצ םייב רעטעברא-ץראווש יד ןוא ןטַאטש

 רעגירק ןופ לָארטנָאק רעד רעטניא טעבראעג רדסכ ןבָאה רימ ּוװ ,סאג רעיונשזור

 יו ןוא עלייו עלא ןעמוקנָא טנעקעג טָאה חצור רעד ,(טאיראסימָאק-סטיבעג ןופ)

 ,קידייל טונימ א ןייטש ןפָארטעג טָאה רע ןכלעוו ,םעד וצ ןעוועג זיא

 (ןָאזפלָאװ רעינעשזניא ןופ גנוטיילגאב ןיא) רעגירק ןעמוק טגעלפ תבש ןדעי

 "וצ ןביילב ןגעלפ ייז ןעוו .טעברַא רעזדנוא ןטכארטאב וצ קיה ךיוא לָאמ א ןוא

 ןעיירפ א ,קיטנוז ,ןגרָאמ ףיוא ןבעג זדנוא ייז ןגעלפ ,טעברא ךָאװ רעד ןופ ןדירפ

 ללכ ךרדב זא יוזא ,קיטנוז ןטייווצ ןזיב ןטעברא :רימ ןגעלפ טשינ ןעוו ןוא גָאט

 | .ןכָאװ ייווצ ןיא גָאט ןייא יירפ טאהעג רימ ןבָאה

 ןוא ,טנּפָאװַאב ,קיה ןוא רעגירק ןעמוקגעּפָארַא זדנוא וצ ןענעז תבש לָאמ ןייא

 ןסָאשעג ןבָאה ייז :ליּפשייב םוצ .זדנוא טימ ןצייר ךיז ןעמונעג שיטסידַאס ןבָאה

 ערעזדנוא ייברַאפ ןפייפכרודַא ןגעלפ ןליוק יד זַא ,ױזַא ּפעק ערעזדנוא רעביא

 'עג ןבָאה רימ ןוא טייצ העש ַא זדנוא רעביא ןענַאטשעג ױזַא ןענעז ייז .ןרעיוא

 .ןכָארבעצ ןוא דימ ןרָאװעג רימ ןענעז העש רעד רַאפ זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ טעברַא

 ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה זדנוא ןופ רענייא יו טקרעמַאב רעגירק טָאה לייוורעד

 רעטעברַא םעד ןלױפַאב טָאה טסידַאס רעשיצַאנ רעד .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ,לייוו ַא

 -עג סָאד קידנלעטשנָא ןוא ,טייז רעד ןיא ןעוועג יזא סָאװ ,בורג ַא ןיא ןײגוצּפָארַא

 טייז רעד ןופ ןקילב ןפרָאװעג ןבָאה רימ .רעטעברַא םוצ טליצעג רע טָאה רעוו

 י'וֿפ ןברָאטשעגּפָא זדנוא ייב ןענעז רעצרעה יד ןוא ענעצס רעקיזָאד רעד ףיוא

 ."רעדניק טימ יורפ ַא ךָאד בָאה ךיא; :םיא ייב ןטעבעג ךיז טָאה דיי רעד .קערש

 :טגָאזעג רע טָאה ףוס םוצ ...רעוועג ןופ לגניצ ןרַאפ ןעמונעגנָא טָאה רעגירק רעבָא

 ןבָאה רימ ."ןעדרעוו ןעסָאשרעד וד טסריוו לַאמ עטייווצ סַאד ,ןטײברַא ,עדוי ,העג,

 -רעביא ךיז ןבָאה רימ .קעװַא יז ןענעז םעד ךָאנ ךיילג .טמעטַאעגּפָא רעטכייל עלַא

 -טג רימ ןבָאה סָאװ לייו ,טדערעג טשינרָאג ןוא ערעדנַא יד טימ ענייא טקוקעג

 םורַא טונימ עכעלטע ןיא רימ ןבָאה ,ןעוועג קיצניװ זיא סָאד ביוא ןוא ?ןדער טנעק

 סָאד .םעגעגנַאפעג -סגירק ןשיסור ַא סַאג ןיא םעצולּפ טריפ ןעמ יװ ןעזרעד

 טעוװ טרָאד ,ןענַאד ןופ טייו טשינ זיא רעכלעוו קינליגאמ םוצ םיא ןעמ טריפ

 ןעיײג םיא רעטניה .ןטניה ףיוא טדימשעג םיא ןענעז טנעה יד .ןרטּפ םיא ןעמ

 טונימ עכעלטע ןיא .םיא וצ טלעטשעגנָא רעוװעג סָאד ,םיחצור עשטייד ייווצ

 .סָאש םעד טרעהרעד רימ ןבָאה ןייגייברַאפ רעייז ךָאנ םורַא

 קיטנוז ןגרָאמ זַא ,ןדלָאמעג ןוא ןעמוקעג רעדיו רעגירק זיא טכַאנרַאפ

 ,קידייל ןצנַאג ןיא ןציז טשינ גָאט םעד ןלָאז רימ ידכ רעבָא ,יירפ רימ ןבָאה

 טַאה ןעמ ּוװ ,ץַאלּפ ַא ףיוא טריפעגקעװַא טעברַא רעד ךָאנ זדנוא ןעמ טָאה

 ודנוא ייב קיטנוז טזומעג ןבָאה רימ ןוא רעקעלפ ןוא ךעלטערב ןבעגעג זדנוא

 ירפ רעד ןיא קיטנָאמ .(ךעלטעבגָארט) סעקליסָאנ ןופרעד ןּפַאלקפיױא רעגַאל ןיא

 3 צ+ דליב ַא ןעוועג זיא'ס .סעקליסָאנ עקיטרַאפ ןעגנערב טזומעג רימ ןבָאה

 וגָארט טזומעג ,ןשטנעמ טייק עגנַאל ַא ,ןבָאה רימ יװ ,ןענייו םוצ ןוא ןכַאל

 רעד וצ' זיב רעגַאל רעזדנוא ןופ געװ ןצנַאג םעד סעקליסָאנ 2 ןַאמ 2 עדעי

 | ...ערַאשטש
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 ויא'ס .ןורכז רעודנוא ןיא ןרָאװעג טנכייצרַאפ זיא לירּפַא רעטס20 רעד

 ןענעז טַאירַאסימָאק:סטיבעג ןופ רעדרעמ עקינייא .גָאטסטרובעג סרעלטיה ןעוועג

 יא זדנוא רעביא ךיז ןעוועקעדזיא וצ ץַאלּפטעברַא רעזדנוא וצ ןעמוקעגּפָארַא

 ירפ רעד ןיא רעגייז ַא 10 ןעמוקעג ןענעז ייז .טולב רעזדנוא טימ ןקיווק ךיז

 עבָארג ןענופעגסיוא ןבָאה ייז :"הכאלמ, רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז ןבָאה ןוא

 ןעמוקַאב בָאה ךיא .ךיז טזָאל סע ּוװ ןגָאלש וצ זדנוא ןביוהעגנָא ןוא סנקעטש

 ןיא ּפעלק ייווצ טּפַאכעג בָאה ךיא ןעוו רָאנ .עציילּפ ןיא ןוא ןטייז יד ןיא ּפעלק

 -רַאפ טונימ ַא ףיוא בָאה ךיא ןוא ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ רימ זיא ּפָאק

 ןבָאה עכלעוו יד .ךיז וצ ןעמוקעג ךיא ןיב רעבָא דלַאב .ןײזטסּוװַאב סָאד ןריול

 יז ןבָאה רעדרעמ יד ןוא ,טנעװ יד ןעמענעצ םייב ,ךייה רעד ןיא טעברַאעג

 טימ ןפרָאװרַאפ ןרָאװעג ןענעז ,סנקעטש יד טימ ןעגנַאלרעד טנעקעג טשינ

 ובָאה ,רענייטש יד ןדיימסיוא טלָאװעג טָאה רעצעמע ןעוו ןוא לגיצ ןוא רענייטש

 יו רעמ טעוװעשובעג ייז ןבָאה ױזַא .רעװלָאװער ןטימ טָארדעג םיא רעדרעמ יד

 .רעמינּפ עטקיטולבעצ ןעוועג ןענעז זדנוא ןופ ליפ ייב .העש ַא

 רערעוװש ייב טקינײּפעג זדנוא טָאה'מ יװ ןכָאװ ןביז ךרודַא ןענעז ױזַא

 ןטרַאװּפָא ןגעלפ רימ ןוא .וצ ךיז ןעמ טניוװעג הרצ רעדעי וצ רעבָא .טעברַא

 עמערַאװ רָאּפ ַא טימ עלעווירב ןפיוא ןוא ןעטיב ןופ עלעקעּפ ןפיוא ךָאװ עדעי

 ןטסיירט עלעווירב ןדעי ןיא ךימ טגעלפ רעטָאפ ןיימ .םייה רעד ןֹופ רעטרעוו

 יד טיט ןעמַאװצ "..םחרי 'ה, :רעטרעוװ רָאּפ יד קידנביירשוצ ,ןרעטנומ ןוא

 טליײטרַאפ טגעלפ סָאװ ,טַארנעדוי ןופ עציטש יד ןעמוקנָא ךיוא טגעלפ ךעלקעּפ

 יז טלייועגסיוא רימ ןבָאה קעװצ םעד וצ .זדנוא ןופ עמערָא יד ןשיווצ ןרעוו

 ןופ גנולייטרַאפ רעכעלטנרָא ןַא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק

 .עציטש רעד

 ירד וצ ןרעו טלעטשעגסיוא זייוותורוש רימ ןגעלפ קיטנוז ןעיירפ ַא ןיא

 רעוו ,ןעגנערברַאפ רימ ןגעלפ ןטרָאד .ָאטעג ןיא העש רַאּפ ַא ףיוא ןייג וצ ידכ

 החּפשמ רעד טיט גָאטימ ןסע לָאמ ַא ןוא ןטנַאקַאב ַא ייב רע ןוא טניירפ ַא ייב

 ןגעלפ רימ לייוו ,ענדעשז יױזַא ןעוועג ןענעז רימ ןכלעוו וצ ,שיט ַא ייב ןעמַאזוצ

 .סנקורט -- סנטסרעמ ןוא שינעּפַאכ ןיא ןסע קידנעטש

 טעו ןעמ ןוא *םחרי 'ה; עקַאט זַא טניימעג ןוא טבעלעג רימ ןבָאה ױזַא

 ןגרָאמ רעד שטָאכ ,םײהַא טקנעבעג רעייז ךיז טָאה סע .הרצ יד ןּפוטשכרוד

 טלָאװעג רעבָא ךיז טָאה'ס .ןטרָאד טשינ ןוא ָאד טשינ רעכיז טשינ ןעוועג זיא

 .ןעמַאזוצ ןייז יבַא -- ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ .עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןייז

 עמרוט רעזדנוא ןיא ןיטש געלפ ךיא ןעוו ,טעברַא רעד רַאפ זייוונטייצ

 סע .דלַאו ןטייו ןפיוא ןלַאפ קילב ןיימ טגעלפ ,רעטצנעפ ןופ ןקוקסױרַא ןוא

 טגָארטרעד רעגַאל םוצ ,טנייש ןוז יד ,געטגנילירפ ענייש ןענַאטשעג ןיוש ןענעז

 טלעו רעד ןיא יו ױזַא טקנוּפ זיא רוטַאנ רעד ןיא ץלַא ,גנַאזעג-לגייפ ךיז

 ןקירדפיונוצ רימ ךיז טגעלפ ץרַאה סָאד .ןעוועג טשינ גנורעדנע םוש ןייק טלָאװ

 ןגלעפ תובשחמ עקיליורג ןוא טייהיירפ רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןוא קיטייװ ןופ

 ןיא ,םייה ןופ ,ןרעטלע ןופ טייוו ,ןײלַא רימ ןענעז טָא .עטייווצ יד ענייא ןגָאי

 ןעלננירמורַא זדנוא ןענעק טונימ רעדעי וצ ןוא ,הרימש רעטנוא עמרוט ןימ ַא
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 רָאג זיא'ס ןוא .טניה יד יו ןסישעצ זדנוא ןוא טלַאטשעגנשטנעמ ןיא תויח

 | .ןסּפעש יד יװ זָאלפליה ןענעז רימ ןוא וצרעד הצע ןייק ָאטשינ

 רעד ןיא רעגירק ןעמוקעג ,תבש ןדעי יװ ,זיא ,לירּפַא ןטס20 םעד ,תבש

 רעגירק זדנוא טָאה ,טעברַא רעזדנוא ןקוקַאב ןכָאנ .ןָאספלָאװ ןופ גנוטיײלגַאב

 טלָאז ,קיטנָאמ ,ןגרָאמרעביא .יירפ ריא טָאה קיטנוז ןגרָאמ , :סָאװ טָא ןדלָאמעג

 ןעמוק ךייא טעװ ןעמ זיב ןטרַאװ ןוא ןקַאּפניא ךיז ירפ רעד ןיא ךיילג ריא

 רע טָאה םיטרּפ ערעדנַא ןייק .?רעגַאל ןטייווצ ַא ןיא רעבירַא טרָאפ ריא .ןעמענ

 רעדעי .גָאט םענופ ףוס ןפיוא טרַאװרעד ךיז םיוק ןבָאה רימ .ןבעגעגנָא טשינ

 זדנוא ןעק ןעמ ןיהוװ ,ןטכַארט טוורּפ רעדעי ןוא טהגאדרַאפ זיא רענייא

 זַא ,ךיז טכוד טָא ןוא טייקרעכיזמוא עכעלקערש ַא זדנוא טשרעהַאב סע .ןקיש

 טשינ זדנוא טעװ ןעמ ביוא ,לַאּפ ןטסעב ןיא וליפא ..ףוס רעד ןיוש זיא סע

 ץלַא רימ ןביילב ,רעגַאל רעדנַא ןַא ןיֵא ןריפרעביא רָאנ ,ןענעגרה ןריפסיורַא

 ןעוו ,בצמ רעמַאזיורג ַא זיא סע .תוחּפשמ ןוא ןרעטלע ערעזדנוא ןופ ןסירעגּפָא

 ןענעז רימ .סָאװ טשינ ךָאנ טסייו וד ןוא סכעלקערש סעּפע ךיד טרַאװרעד סע

 טבעלרעד יו !ףוס ַא ,ופָאלשניא טנעקעג טשינ ןוא סערַאנ יד ףיוא ןגעלעג

 ליוו ,ןעוו ןוא סָאװ ןסיוו ןיוש לָאז ןעמ זַא ,ירפ רעד ןיא קיטנָאמ ןיוש ןעמי

 ,ּפָארַא ןעניז ןופ ןעמ ןעק גנונַאּפש רעד ןופ

 ןעגנַאגעג ןוא תורוש ןיא טלעטשעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ,קיטנוז ,סנגרָאמ וצ

 ,דניירפ ערעזדנוא טימ ןענעגעזעג ךיז ָאטעג ןיא

 ןוא ,סעטַאל עלעג יד טימ ,הרוש ַא ןיא יירד וצ סַאג ןיא רימ ןעייג רעדיוװ

 סָאװ ,םייג יד ּפָארַא זדנוא ףיוא ןקוק ,טשינ סיינ ןייק ןיוש ךָאד זיא'ס שטָאכ

 ןופ ענעדירפוצ ,סַאה טימ ערעדנַא ןוא טָאּפש טימ עקינייא ,רַאוטָארט ןפיוא ןעייג

 עטנַאקַאב ענייז וצ רעדעי ןעגנַאגעצ ךיז רימ ןענעז ָאטעג ןיא ...הלּפמ רעזדנוא

 -געדוי ןיא .רעבירַא זדנוא טריפ ןעמ זַא ,הריזג רעד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ןוא

 ןיא רעבירַא ןתמא רעד ןיא זדנוא טריפ ןעמ זַא ,טקַיורַאב זדנוא ןעמ טָאה טַאר

 .טסּוװעג טשינ ייז ןבָאה ןיהּוװ רעבָא ,םינָאלס ןופ טייוו טשינ ,רעגַאלטעברַא ןַא

 ןעטיב ןייק "טייהנגעלעג, ַא ןגעוו ןסיוורעד וצ ךיז ןעגנולעג זדנוא זיא לייוורעד

 ןענעז רעגַאל ןיא קידנעמוקקירוצ .םייהַא ךעלעווירב ןבירשעגנָא ןבָאה רימ ןוא

 ןגרָאמ ןרַאפ קערש יד .ןפָאלש טוורּפעג ןֹוא סערַאנ יד ףיֹוא ףיױרַא ךיילג רימ

 ידכ ןפָאלשסיױא טוג שטָאכ טלָאװעג ךיז טָאה'ס ןוא טשרעהַאב זדנוא טָאה

 ,דחּפ םענעגרָאברַאפ םעד ןדיימוצסיוא

 ןקַאּפנײא ןעמונעג ןוא ירפ רעד ןיא קיטנָאמ טבעלרעד רימ ןבָאה טָא ןוא

 ,גָאט רענרַאמכ ַא רעיײז טלעטשעג ךיז טָאה ןסיורד ןיא .ךעלקעּפ ערעזדנוא
 ןוא טיורב ןקורט לקיטש ַא ןסיבעגרעביא ןבָאה רימ .ןצרַאה ןפיוא זיא'ס יו שממ

 ןיא רעגירק ןעמוקעג זיא רעגייז ַא 8 .ןעשעג טעוו'ס סָאװ םעד ףיוא טרַאװעג

 רע .ןסקיב טימ טנפָאװַאב ,ײצילָאּפ רעשיסורסייוו עינַאּפמָאק ַא ןופ גנוטײלגַאב

 ןעזרעד ןבָאה רימ ןעוו .טנַאה ןיא ןקעטש םענעמוג ַא ןטלַאהעג טָאה ןיײילַא

 ןָאטעגנָא ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ !זדנוא זיא יײצילָאּפ עשיסורסייוו יד

 ףיוא קידנקוק טלקעעג טָאה'ס ןוא ןלעניש עצרַאװש עגנַאל ןיא ןעוועג ייז ןענעז

 ןליפַא טלָאװ ךיא זַא ,טכַארטעג השעמ תעב בָאה ךיא .םיצרש ןופ יוװ ױזַא ,ייז
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 ןיפ טנעה יד ךרוד טשינ יבַא ,הנושמ-התימ רעטסגרע רעד טימ ןעמוקעגמוא

 .םיריזח עקיצומש יד טָא

 ךעלקעּפ יד טימ ןשטנעמ עלַא זַא ,רעריפ-ןּפורג יד ןלױפַאב טָאה רעגירק

 טוװעסָאק ,רעדנוזַאב ןעטיב :לעטשסיוא ךיז ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןיײגסױרַא ןלָאז

 ךָאנ ,לָאצ יד טמיטש סע יצ טרילָארטנָאק טָאה רע .רעדנוזַאב ןישטערעד ןוא

 -רעד טָאה ןוא ןעייר רעד ןופ ןײגסױרַא טיילכַאפ עלַא ןסייהעג רע טָאה םעד

 ,םינָאלס ןיא ןביילב ייז זַא טרעלק

 -ָאלס ןופ סױרַא דלַאב ןעיג ףַאמ טרעדנוה עכעלטע ענעבילבעגרעביא יד;

 רעוו, ,לייו ?ןפיױלטנַא וצ וװורּפ םעד ןכַאמ טשינ לָאז זדנוא ןופ רענייק .םינ

 וצ רעלק ןייק ןעוועג טשינ אלימב זיא'ס ."ןעדרעוו ןעסָאשרע דריוו טפוַאל סע

 רעוו ןוא זדנוא רַאפ ברע ןעוועג ןענעז ןעטיב ןיא תוחּפשמ יד לייוו ,ןפיולטנַא

 ןײרּפ ןטימ גנוטער ןייז רַאפ ןלָאצ ןוא טסַיָאגע ַאזַא ןייז סע ליוו זדנוא ןופ

 ?החּפשמ ַא ןעגנערבמוא ןופ

 ו"א'ס .סעיצקורטסניא עטצעל יד ןרעגירק ןופ ןעמוקַאב טָאה ײצילַאּפ יד

 רערעדעי .יירד וצ טלעטשעגסיוא .רעגַאל ןופ ןײגוצסױרַא לעפַאב רעד ןעמוקעג

 קילב ַא טּפַאכעג ןוא רעיוט ןופ סױרַא רימ ןענעז ,עציילּפ רעד ףיוא לקעּפ ןטימ

 ןַאד ייז ןבָאה רימ .ץַאלּפ ןפיוא ןבילברַאפ ןענעז עכלעוו ,טיילכַאפ יד ףיוא

 .ןעוועג אנקמ

 טָאה ָאטעג ןרַאפ רעבָא ,ָאטעג םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 ךיז ןבָאה סרעייגכרוד עלַא .ןופצ וצ גנוטכיר רעד ןיא סטכער ףיוא טיירדרַאפ ןעמ

 ןגנַאל ַא ןעמונרַאפ ןוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןעייר ערעזדנוא .ןקוק טלעטשעגּפָא

 ,טנַאיצילַָאּפ ַא ןעגנַאגעג זיא רעטעמ 50 עדעי .געוו קיטש

 -לשוו ,יינש רעסַאנ ַא ןטיש קיטייצכיילג ןוא ןענעגער וצ ןביוהעגנָא טָאה'ס

 רימ ןענעז ךעלדנע .טסָארפ ַא ייב יװ רעגרע ךָאנ טנעה יד טּפוצעג טָאה רעכ

 ןפיוא ."'מק 28 ענישטשיולזָאק, :רעזייווגעוו םעד ןטימעג ןוא טָאטש ןופ סױרַא

 ןרָאװעג זיא טניו רעד .רעגנעל ךָאנ ןעזעגסיוא ענָאלַאק רעזדנוא טָאה ײסָאש

 עטצעל יד ןטימעג ןבָאה רימ .ןגער םעד ןיײרַא םינּפ ןיא ןסָאשעג ןוא רעקרַאטש

 ןטימ ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה יײסָאש רעד .סערָאטוכ עקינייא ןוא טָאטש ןופ רעזייה

 טלגנעלש סָאװ ,עינילנַאב יד ןוא טָאטש יד ןעזעג ךָאנ ךיז טָאה סקניל .דלעפ

 רעד ןעזעג ךיז טָאה .,טנעָאנ רָאג ,טנרָאפ .טייז רעקָאטסילַאיב רעד ןופ ךיז

 ,דלַאװ

 ןגער רעד ןוא טניו רעד .טדערעג טשינ ןוא ליטש ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 טָאה דלַאװ דנַאר םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו .ןירַא םינּפ ןיא טפייפעג ןבָאה

 -ייורעד טשינ ךיז רעבָא ,ײסָאש גערב םייב ןצעזוצוצ ךיז ןליופַאב ײצילָאּפ יד

 טרָא ןפיוא זיא -- ןשינעפרעדַאב יד ןכַאמ ףרַאד סע רע .דלַאו ןיא ןרעט

 -נַא ןכָאנ סָאש ןייא ּפָא טלַאנק'ס -- םעצולּפ .דלַאװ ןיא ןייגניירַא טשינ ןוא

 וצ ךיז ידכ ,ךיז ױזַא םתס סרעדרעמ עשַייײצילָאּפ עשיסורסייוו יד ןסיש סָאד .ןרעד

 רימ ןבָאה ,ךיז ןעורּפָא ןכָאנ .הלהב רעזדנוא ןרעסערגרַאפ ןוא זדנוא טימ ןצייר

 ,דלַאװ ןכרוד טציא טריפעג טָאה סָאװ ,ייסָאש טימ ןייג טצעזעגרָאפ

 -עגכריד ןיוש טָאה ןגער רעד .העש רָאּפ ַא ןעגנַאגעגּפָא ױזַא ןענעז רימ
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 יבילבעג טשינ זיא םעדָאפ ןייא ןייק ,ךרוד ןוא ךרוד ןכַאז ערעזדנוא טצענ

 ןייז טימ טגָאיעגנָא טָאה רעגירק רָאנ .םערַאװ ןעוועג ךָאנ זיא קידנעייג ,ןקורט

 ןבָאה רימ .ךיז ןעורּפָא ןזָאל ודנוא לָאז'מ ,יײצילָאּפ רעד ןסייהעג ןוא יסקַאט

 ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא טּפַאלקעג זדנוא טָאה סע .דרע רעסַאנ רעד ףיוא טצעזעג ךיז

 טפירשפיוא רעד טימ רעזייווגעוו ַא ןענַאטַשעג זיא טייוו טשינ .ץענ ןוא טלעק ןופ

 ןיילק ַא) ענישטשיולזָאק וצ 'מק 21 ןוא םינָאלס ןופ 'מק 7 ,טסייה סָאד ,7

 -ייו ןעגנאגעג רימ ןענעז םורַא טונימ 15 ןיא .(םינָאלס ןופ טייז-ןופצ ?ינטטש

 רעד ןופ ףרָאד ַא ןעזרעד ןבאה רימ .טקידנעעג ךיז טָאה דלַאװ רעד ,רעט

 ןטימעגסיוא ןבָאה רימ .רעקניל רעד ןופ ערעיזָא עסיורג ַא ןוא טייז רעטכער

 טכעלטע ןעגנַאגעג רימ ןענעז ױזַא .דלַאװ ןיא ןײירַא רעדיוו ןוא ףרָאד סָאד

 רימ ןענעז רעגייז ַא 2 .קידתונמחרבמוא ןסָאגעג ץלַא טָאה ןגער רעד .העש

 וגו ךיז טָאה סע .טקידנעעג ךיז טָאה ײסָאש רעד ּוװ ,ףרָאד ַא ןיא ןעמוקעגנָא

 ,וי--17 ןויוװעג טָאה גשוו טייז רעד ייב ּפולס רעד .געוו רעקידמַאז ַא ןביוהעג

 רעטייו ךאנ ןעיײג רימ זוא רטטעמַאליק 17 ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רימ ,טסייה סָאד

 .עטרעגנוהעגסיוא ,עסַאנ ,ורּפָא ןָא

 ףייא וו ,ףרָאד ַא וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענעז קיטימ ךָאנ 4 בלַאה םורָא

 ;עו םייב ּפולס רעטייוצ ַא .ישטיוועװּפ :טפירשפיוא ןַא ןעוועג זיא ּפולס ַא

 .רעטעמָאליק 21 ןעגנַאגעגּפָא ןיוש ןענעז רימ ,טסייה סָאד ,7--21 ןזיוועג טָאה

 -ַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןרעייש 4 ןבעל ךיז ןלעטשּפָא ןסייהעג זדנוא טָאה ןעמ

 עטנַאקַאבמוא ןעמוקעג ןענעז םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא .געוו ןופ סקניל ןענ

 ןכָאה ןטנַאיצילַאּפ יד .רעקינכעט ַא ןוא רעינישזניא ןַא ןופ גנוטײלגַאב ןיא םַייוג

 ןרעייש יד ןיא ןפָאלעג ךיילג ןענעז רימ .ןרעייש יד ןיא ןייגניירַא ןסייהעג זדנוא

 -פיוא טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ןגער םענופ לסיב ַא ןצישַאב וצ ךיז ידכ

 .טרעהעג

 ןגעלעג רעדָא ,ןסעזעג ןענעז רימ זַא ,גנע ױזַא ןרָאװעג זיא ןרעייש יד ןיא

 ובָאה לסיב ַא ךיז קידנעורּפָא ...גנירעה יו טסערּפעגפיונוצ ,ןרעדנַא ןבעל רענייא

 ןענעז םִיױג עיינ יד ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד .הרימש ַא ןָא ןענעז רימ זַא ןעזרעד רימ

 בָאה ךיא .טרעהעגפיוא טָאה ןגער רעד .קעװַא דלַאב ןיוש זיא גָאט רעד .קעװַא

 ןבילבעג ןענעז םיסנ טימ רָאנ .סַאנ ןעוועג טרָאד זיא ץלַא .לקעּפ ןיימ טנפעעג

 ךיז בָאה ךיא .ןטימ ןיא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,דמעה ַא ןוא ןזיוה רָאּפ ַא ןקורט

 .טנגעג יד ןטכַארטַאב רעייש ןופ סױרַא ןיב ןֹוא ןָאטעגרעביא -

 -עמ 200 ַא ךרעב ,ןרעדנַא ןבעל רענייא ןענַאטשעג ןענעז ןרעייש ערעזדנוא

 טלגנעלשעג ךיז טָאה ,ףרָאד םעד ןוא ייז ןשיווצ ,ןרעייש יד ייברַאפ .ףרָאד ןופ רעט

 -סוק יד ךָאנ .סעטסוק ןעוועג ןענעז לכייט טייז רענעי ףיוא .עלעכייט ןיילק ַא

 ןעמוקעג ןענעז רימ ןכלעוו טימ געו רעד -- סטכער ןופ .דלַאװ רעד -- סעט

 ללכב .דלַאװ רעד -- טנעָאנ ץנַאג -- ןטניה ןופ .ףרָאד סָאד --- סקניל .רעהַא

 ןבָאה ףרָאד טייז רעטייווצ רעד ףיוא .ןטייז עלַא ןופ ןעזעג דלַאװ רעד ךיז טָאה

 זיא ללכב טנגעג יד .ןרָאק םענעגנַאגעגפיוא םענופ רעדלעפ יד טנירגעג ןיוש

 טָאה סע .ןטייז עלַא ןופ ךיז ןעעז ךעלגרעב עניילק .עכיילג ןייק טשינ ןעוועג

 .טנגעג *עקיגרַאב ,.רענעטיב יד טנָאמרעד זדנוא
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 -עג ךיז רימ ןבָאה ,טשינ זדנוא טיה רענייק זַא ןעזעג ןבָאה רימ יו ױזַא

 טָאה רערעדעי סָאװ ןשָארג רָאֹּפ יד רַאפ ןסע ןפיוק סעּפע ףרָאד םוצ ןייג טזָאל

 ןוא לכייט סָאד ןייגוצרעבירַא עקדַאלק ַא ןענופעג ןבָאה רימ .טַאהעג ךיז ייב ךָאנ

 רעבָא ,ןפיוק וצ סעּפע זזיװַאב ךָאנ ןבָאה עטשרע יד .ףרָאד ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז

 רעוו זַא קידנענערָאװ ,ןבירטרַאפ זדנוא ןֹוא יײצילָאּפ יד ןפָאלעגנָא זיא דלַאב

 הרירב-תילב .ןרעוו ןסָאשרעד טעװ ,ףרָאד ןיא ןזיײװַאב לָאמ ַא ךָאנ ךיז טעוװ סע

 ענעשעק ןיא רעייא רָאּפ ַא טימ רעװ ,ןרעייש יד ןיא טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה

 .ןרעװ וצ לקנוט ןבױהעגנָא טָאה סע .טנַאה ןיא ךלימ קָאבוק ַא טימ רעװ ןוא

 רעד ףיוא ןפָאלש טגיילעג ךיז רימ ןבָאה עטצענעגכרוד ,עטרעטַאמעגסיוא ,עדימ

 ןגיל טנעקעג ןבָאה רימ זַא ,גנע ױזַא ןעוועג זיא'ס .ןרעדנַא ןבעל רענייא ,?רע

 עדימ-טיוט .ןעוועג טשינ דייר ןייק זיא ךיז ןָאטסיױא ןגעוו .טייז ןייא ףיוא רָאנ

 ףיוא .ןפָאלשעגניא רימ ןענעז ,גָאט ןופ ןשינעבעלרעביא יד ןופ ןוא ןייג ןופ

 רעד ןיפ ןוא רעגעלעג ןטרַאה ןופ ענעכָארבעצ ןענַאטשעגפיוא רימ ןענעז ןגרָאמ

 ןבָאה ןוא רעקינכעט רעד ןוא רעינישזניא רעד ןעמוקעגנָא ןענעז ךיילג .ץענ

 ןבָאה ייברעד .ןשטנעמ 10 ןופ סעּפורג ןיא טלייטרַאפ ןוא טרירטסיגער זדנוא

 -רַאפ םיא רַאפ עלַא רימ ןענעז ןפיולטנַא טעװ רעצעמע ןעוו זַא טגָאזעגנָא ייז

 יד ןענעז םעד רעסיוא .עּפורג ןייז ןופ ןיינ עקירעביא יד ה"ד ,ךעלטרָאװטנַא

 ןדלָאמעג ךיוא זדנוא ןבָאה ייז .ךעלטרָאװטנַארַאפ ךיוא םייה רעד ןיא תוחּפשמ

 :שיולזָאק -- שטיוװעזּפ געוו ןפיוא ײסָאש ַא ןגייל םייב ןטעברַא ןלעװ רימ זַא

 .ענישט

 ,-עגַאל רעודנוא ןענעדרָאניײא ןסייהעג זדנוא ןעמ טָאה גָאט ןטשרע םעד

 לֶעפַאב ןטיול .סעּפולס ןוא טָארד עקיכעטש טימ סענישַאמ ןעמוקעגנָא ןענעז סע

 -וקוצ ןענעק ןלָאז רימ ידכ .ןרעייש יד םורַא םיוצ ַא ןכַאמ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא

 ןרעביא ךיוא םיוצ םעד טריפעגרעבירַא ןעמ טָאה לכייט ןופ רעסַאװ םוצ ןעמ

 -עגנייא ןענעז לכייט םעד סיואגנעל רעטעמ 20 זַא םורַא ױזַא ,קירוצ ןוא לכייט

 טָאה רעגַאל רעצנַאג רעד .רעגַאל ןטימ עירָאטירעט ןייא ןיא ןרָאװעג ןסָאלש

 ודנוא ןבָאה ןטָארד יד .רַאטקעה ייווצ זיב ןבלַאהטרעדנָא ןופ חטש ַא ןעמונרַאּפ

 ָאד ןבָאה ןטָארד יד .גנומיטש רעקידנקירדרעד רעמ ךָאנ ַא ןיא טכַארבעגנײרַא

 לייוו ,םינָאלס ןיא רעגַאל רעזדנוא םורַא רעיומ יד יו םשור ןרעגרע ןַא טכַאמעג

 יד רעבָא .טליפעגסױרַא טשינ ױזַא סע ךיז טָאה ,טָאטש ַא ךָאד זיא םינָאלס

 טָאה ,לכייט סָאד ,סעקנָאל ,דלַאװ זיא םורַא ןעוו ,רוטַאנ רעד ןופ סיוש ןפיוא

 רימ ןבָאה םיוצ םעד ןכַאמ קיטרַאפ ןכָאנ .טקירדרעד ןצנַאג ןיא זדנוא סע

 ןגילסױא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה רימ לייו ,ןרעייש יד ןיא סערַאנ טכַאמעג

 ןַא ןעמונרַאפ רערעדעי טָאה םעד ךָאנ .רעייש ַא ןיא ןַאמ 75 וצ דרע רעד ףיוא

 ןלאפעגסיוא זיא לרוג ןיימ .סערַאנ יד ףיוא רעוו ןוא דרע רעד ףיוא רעוו ,טרָא

 -ַאב ךָאד רעבָא ןעווױג גנע גונעג ץלַא ךָאנ זיא'ס .ערַאנ ַא ףיוא ןפָאלש וצ

 -ָארּפ יד ןוא לסעקכַאק םעד טכארבעג ןעמ טָאה קיטימ וצ .רעִירפ יו רעמעווק

 'גק 3 ןעוועג ןענעז ןַאמ טרעדנוה רַאפ קיטימ ןכָאק וצ *ןטקודָארּפ , יד .ןטקוד

 ָאקעד 25 וצ טיורב רעסיוא ,לפָאטרַאק לסיב ַא ןוא ןּפיױרג עיצרָאּפ ַא ,שיילפ

 בלַאה שיילפ סָאד ,קישטיזוק ןוא סָאנ ןעוועג זיא טיורב סָאד .ןשטנעמ ַא ףיוא
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 עלַא רימ ןעוו ,ןכָאק םוצ ןטערטעגוצ ןענעז זדנוא ןופ עקינייא .ןעקנוטשרַאפ

 .ןשַאו ךיז לכייט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה

 ,רעגַאל םוצ טרעהעג ןבָאה לכייט םעד סיואגנעל רעטעמ 20 רָאנ יו תויה

 ןָא טמוק רעסַאװ סָאד ןענַאװ ןופ ,רעטעמ 5 עטשרע יד זַא טמיטשַאב רימ ןבָאה

 ךיוא יו .ןדָאב טשינ טרָאד ךיז לָאז רענייק ןוא ךיק רעד רַאפ רָאנ ןייז ןלָאז

 .טסע ןעמ עכלעוו ןופ סעקשוּפ-ןוורעסנָאק יד ה"ד ,"רישעג ,, סָאד ןשַאו טשינ

 -ַאב יד ןקידירפַאב טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה לכייט רעטעמ 25 עקירעביא יד

 ,ךַאלפ רעייז ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד זַא טרפב ,ןשטנעמ 200 ךרעב ןופ ןשינעפרעד

 ןסָאלפעג םַאוגַאל סע טָאה וצרעד ןוא ףיט יד רעטעמיטנעצ 10 יו רעמ טשינ

 זיא'ס ןעוו ןוא ,ּפױרג ַא טגָאיעגכָאנ טָאה ּפיורג ַא .רעטיש ןעוועג זיא ּפוז יד

 ירּפ ארוב , טשינ טכַאמעג ןעמ טָאה ,ּפוז רעד ןיא לפָאטרַאק א ןעניפעג וצ ןעגנולעג

 רַאפ סע ןבָאה רימ ,טדערעגּפָא ןיוש זיא שיילפ ןגעוו ."ונייחהש ,, ,רָאו "המדאה

 ןיא קידנכירקפיורַא ,רימ ןבָאה ןייּפ ןוא תורצ עלַא ץָארט .ןעזעג טשינ ןגיוא יד

 ןבָאה רימ .ןפָאלשעגנייא ןענעז רימ זיב רעדיל ןעגנוזעג ,סערַאנ יד ףיוא טנוװָא

 סעּרדלָאק ןייק ןוא עטלַאק ןעוועג ןענעז ןטנװָא יד לייוו ,ןָאטעגסױא טשינ ךיז

 .טַאהעג טשינ רימ ןבָאה

 ןייא .סעּפורג ייווצ ףיוא טליטעצ םירמוש יד זדנוא ןבָאה סנגרָאמ וצ ףיוא

 רעד ןיא עטייווצ יד ,םינָאלס וצ גנוטכיר רעד ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה עּפורג

 ןענעז רימ .עּפורג רעטייווצ רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ענישטשיולזָאק וצ גנוטכיר

 ןטישנָא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעזדנוא .רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ןעגנַאגעג

 ןופ .ןעורּפָא ךיז טזָאלעג טשינ ןוא טגָאיעג זדנוא ןבָאה םירמוש יד .*ּפיסַאנ;, ַא

 .סעצײלּפ יד רעביא ןבעג ןוא עטעּפָאל ַא ןּפַאכסױרַא ייז ןגעלפ טייצ וצ טייצ

 סנייא בלַאה ןופ .טייצ העש עבלַאה ַא יירפ ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה רעגייז ַא 2

 וצ טלעטשעגסיוא רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה ןַאד .טנוװָא זיב טעברַאעג רימ ןבָאה

 זַא טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה קידנעמוקקירוצ .רעגַאל ןיא קירוצ טריפעג ןוא יירד

 ןופ ּפוז לסיב ַא רָאנ ןבעגעג טשינ טנייה ןיוש ןעמ טָאה שיילפ ןוא טיורב ןייק

 ןעמוקַאב רימ ןלעװ ןגרָאמ זַא טגָאזעגוצ ןבָאה םירמוש יד .לּפָאטרַאק ןוא ןּפיורג

 ,םייה רעד ןופ לקעּפ ןטצעל ןופ ךעלטשער טַאהעג רימ ןבָאה קילג םוצ .טלּפָאט

 ןוא לפָאטרַאק רָאּפ ַא ,טיורב לקיטש טצעל ַא ןענופעגסיוא ךָאנ רערעדעי טָאה

 םירמוש יד ןוא ץלַאה ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא .ןכָאקּפָא סעּפע ךיז טלעטשעג

 ןבָאה רימ .ןגייוצ לסיב ַא ןבײלקנָא דלַאװ ןיא ןײגסױרַא טזָאלעג טשינ ןבָאה

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעלקעלפ ןוא ךעלדנעּפש רָאּפ ַא זיא סע יװ ןבילקעגפיונוצ

 .רעייפ טכַאמעג ןבָאה ןוא ,רעגַאל ןיא

 ,םינָאלס וצ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא ירפ רעד ןיא זיא עכלעוו ,עּפורג יד

 ןעגנאגעג ןענעז ייז לייוו ,זדנוא ךָאנ העש ןבלַאהטרעדנָא טרעקעגמוא ךיז טָאה

 ןוא ,יײסָאש רעד ןָא ךיז טבייה'ס ּוװ טרָא םוצ זיב רעטעמָאליק 5 עצנַאג ,רימ יו

 ןטָארד יד םורַא ךיז ןבָאה טכַאנרַאפ .ּפיסַאנ ַא ייב טעברַאעג ךיוא ןטרָאד ןבָאה ייז

 טקוק ןעמ יו טקנוּפ זדנוא ןיא טקוקעגנייא ךיז ןבָאה ןוא םירעיוּפ ןבילקעגפיונוצ

 .ןגייטש יד ןיא תויח יד ףיוא ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז ַא ןיא

 רעייז זדנוא טָאה טיורב ןייק ןבעגעג טשינ זדנוא טָאה ןעמ סָאװ טקַאפ רעד
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 ןוא טעברַא ךרוד זדנוא ןלעוװ ייז זַא ,רָאלק ןעוועג זיא זדנוא רַאפ .טקירדרעד

 ןעמוקַאב רימ ןבָאה טעברַא רעד ךָאנ גָאט ןרעדנַא ןפיוא .ןקינײּפרַאפ רעגנוה

 .ןבעגעג טשינ ןצנַאג ןיא ןיוש ייז ןבָאה ּפוז ןייק ןוא טיורב עיצרָאּפ יד רָאנ

 -רַאפ עקַאט זדנוא ןליוו יז זַא קפכ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש רימ ןבָאה רעטציא

 ןופ ךעלקעּפ יד ןופ טַאהעג ןכַאה רימ סָצוו ןוורעזער יד .רעגנוה ךרוד ןקינייּפ

 ןיוש רימ ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא ןעגנַאגעגסױא ןיוש ןענעז םייה רעד

 ןעמוקַאב רימ ןגעלפ םעד ךָאנ ןוא ןעװערָאהנָא רעווש ךיז ןגעלפ רימ .טרעגנוהעג

 ןכַאז עדייב לָאמ ַא ןוא טיורב ןַא ּפוז לָאמ ַא ,ּפוז ןוא טיורב עיצרָאּפ יד לָאמ ַא

 רעזדנוא .דימ ןוא קירעגנוה-טיוט ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רימ זַא ,ױזַא .טשינ

 -עג ןפיוא ןלַאפ טעברא רעד ךָאנ ןגעלפ רימ .ןלַאפעגּפָארַא ןצנַאג ןיא זיא טומ

 ןבילוצ .לכייט ןיא ןשאוװמורַא ךיז ןייג וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ וליפַא ןוא רעגעל

 ןעמוקעגוצ ךיוא זיא ףייז ןוא רטסַאװ ןיא לגנַאמ ןבילוצ ןוא ןכַאז יד ןיא ןפָאלש

 ןעוועג זיא שעוו סָאד .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג זיא'ס .םיניכ :הרצ עטסּוװַאב יד

 לכייט ןיא יוװ ױזַא ןוא ,לכייט ןיא דמעה ַא ןשַאוװסיױוא טזומעג ןעמ טָאה ,קיצומש

 זיא ,שעוװ ןשַאװעג ןבָאה ןשטנעמ רעטרעדנוה לייוו ,רעסַאװ קיצניװ ןעוועג זיא

 טנעקעג טשינ רעמ טָאה'מ זַא ױזַא ,םיניכ טימ ןרָאװעג לופ הליחמב לכייט סָאד

 .ךיק רעד רַאפ רעסַאװ ןעמענ

 ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,שטיוועזוּפ ןייק ןעמוק רעזדנוא ךָאנ גָאט ןט9 ןפיוא

 .רעגַאל םוצ ךיז ןרעטנענרעד ךעלקעּפ טימ ןרופ ןעזרעד רימ ןבָאה ,טעברַא רעד

 ךיז ןבָאה רימ .ןדַיי רענעטיב ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא טנעָאנ ןרָאפעגוצ ןענעז ייז

 .ןרָאװעג טקישעגוצ זדנוא וצ ןטלָאװ למיה ןופ םיכאלמ יוװ ױזַא .טשוקעצ ייז טימ

 רעד ַא ןעמוקַאב טָאה טַארנעדוי רענעטיב רעד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה'ס

 ןיק ,רעהַא ךעלקעּפ ךָאוװ עדעי ןריפוצוצ עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ שינעביול

 יד .ךעלקעּפ ןעמוקעגנָא ןענעז ןישטערעד ןופ ןוא עװעסָאק ןופ ךיוא .שטיוועזוּפ

 -רַאפ ַא ןבָאה רעדיו טבעלרעד טָאה ןעמ סָאװ ,סיורג רעייז ןעוועג זיא החמש

 ןוא רעדירב ,ןרעטלע ןופ רעטרעוו עמערַאװ ןענעייל ןוא םייה רעד טימ גנודניב

 ךָאװ עדעי .ןרָאװעג טרעסעברַאפ ךיוא זיא עגַאל עלעירעטַאמ יד .רעטסעווש

 .רעד זדנוא ןבָאה םירמוש יד .זײּפש ךעלקעּפ יד טימ ןרופ יד ןעמוקנָא ןגעלפ

 העש רעבלַאה רעיירפ רעד ןיא רימ ןגעלפ ,ץַאלּפסטעברַא ןופ ץלָאה ןעמענ טביול

 רערעדעי ןוא רעמייב עטרַאדעגּפָא ןופ ןגייוצ ענעקורט ןכערבנָא טייצ-קיטימ

 ןגָארט רע טגעלפ ,"םייה, ַא טכַאנרַאפ קידנעייג ןוא ץלָאה לטניב ַא ןכַאמ טגעלפ

 ןעמענ ךיז ןעמ טגעלפ רעגַאל ןיא קידנעמוק .עציײלּפ רעד ףיוא ץלָאה לטניב ןייז

 -ַאנ יד ףיוא קידנגיל .סיורג רעייז ןייז טפַאשגנע יד טגעלפ לכייט םייב .ןסע ןכַאמ

 געלפ ךיא .דיל ַא ןעגניז וצ טומ םעד ןבָאה לָאמ ַא ןוא ןסעומש רימ ןגעלפ סער

 .םייה רעד ןופ ווירב םעד לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ ןענעיילרעביא טכַאנרַאפ ןדעי

 זיא ױזַא .גנונעפָאה ןבעגעג ןוא טקרַאטשעג ךימ ןבָאה רעטרעװ סרעטָאפ םעד

 ןופ ןשטנעמ 70 עקירעביא יד ןעמוקעגנָא ןענעז לייוורעד .ךָאו ַא ךָאנ רעבירַא

 ןבָאה רימ .ענעשַאװעגּפָא ,ענייר ןעוועג ןענעז ייז .טקוקעגנָא ךיז ןבָאה רימ .ןעטיב

 ,ןסורג יד קידנרעה .םייה רעד ןופ ןסורג עקידעבעל ןעמוקַאב רעדיוו ייז ךרוד

 ,לטעטש ןשימייה ןכָאנ ,םייה רעד ךָאנ טקנעברַאפ ױזַא ךיז טָאה
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 ןעזרעד רימ ןבָאה ,טעברַא רעד ןטימ ןיא ,גָאט ייב תבש ןסיוועג ַא ןיא

 טָאה סע .טַאירַאסימָאק-סטיבעג ןופ יסקַאט יד זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעדיס זַא

 רענייק ָאד ךָאנ זיא רעהַא ןעמוקעג ןענעז רימ טניז .דחּפ ַא טּפַאכעגנָא זדנוא

 ןוא ץַאלּפסטעברַא םוצ ןרָאפעגוצ יסקַאט יד זיא דלַאב .ןעוועג טשינ ןטרָאד ןופ

 .רַאטערקעס ןייז טימ ,ומש חמי ,קיה יו רערעדנַא ןייק טשינ סױרַא זיא זדנוא וצ

 ןקיה ייב לייוו ,ָאּפמעט ןלענש ַא רעייז טימ ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 ןעמ זיא ןטעברַא םַאזגנַאל וצ רַאפ ןוא ,גונעת ַא ןעוועג ךָאד זיא ןדִיי ַא ןסיש

 -סיוא סקיה טרעהרעד ןבָאה רימ .תמאה םלוע ןפיוא טַאדידנַאק ַא ךיילג םיא ייב

 ,ייירד וצ טלעטשעגסיוא ךיילג ךיז ןבָאה רימ !"ןעטערטנַא ןעדוי עלַא , :יירשעג

 הזב עדער ַא ןטלַאהעג טָאה קיה ןוא ,טנַאה רעד ןיא עטעּפָאל רעד טימ רערעדעי

 םעד ןעיוב וצ שטיװעזוּפ ןייק םינָאלס ןופ טכַארבעג ךייא בָאה ךיא, :ןושלה

 םַארג 30 ,גָאט ַא טיורב םַארג 250 ,עיצַאר עטרעסערגרַאפ ַא טמוקַאב ריא ,ײסָאש

 קרַאטש ױזַא רע טָאה רעטרעוו עטצעל יד) .ךָאװ ַא שיילפ םַארג 100 ןוא ןּפיױרג

 זיא ,ונ .(דלַאװ ןיא ּפָא טכליה'ס יו ןרעה טנעקעג טָאה ןעמ זַא ,ןגירשעגסיוא

 סַאװ, ריא טזומ ןַאד ,"ןסערפ וצ; רערעמ טמוקַאב ריא ןעוו זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 רענייק *?םינָאלס ןייק קירוצ ןרַאפ ליוו רעוו, :טגערפעג רע טָאה ףוס םוצ .?ןפַאש

 ןענעז רימ ןוא "בַאל יײרשעג ַא ןבעגעג רע טָאה ןַאד ,ןפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה

 .ןרָאפעגּפָא ןענעז רַאטערקעס ןייז טימ קיה ןוא טעברא רעד וצ קירוצ ןפָאלעג

 רעד ףיוא טעברַא עכלעוו עּפורג רעד טימ רעגַאל ןיא טנוװָא ןיא ךיז קידנפערט

 ,ןעוועג קיה זיא ייז ייב ךיוא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה גנוטכיר רעמינָאלס

 טשינ רענייק ךיז טָאה ןטרָאד ךיוא ןוא ,עגַארּפ עבלעז יד טלעטשעג ןוא טדערעג

 ןָאטעג טוג ןבָאה רימ יצ םעד ןגעװו טלוּפלּפעג גנַאל ךיז ןבָאה רימ .ןפורעגנָא

 .םינָאלס ןייק ןרָאפוצקירוצ גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא טשינ ןבָאה רימ סָאװ

 ןייז טימ טניימעג טָאה רעדרעמ רעד סָאװ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה רימ

 ןופ .ןרָאװעג רָאלק לסיב ַא זדנוא זיא םורַא געט עכעלטע ןיא טשרע .עגַארפ

 טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא זַא טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה םירעיוּפ עקידנרָאפייברַאפ

 -קעװַא םוצ ןדִיי 800 טּפַאכעג טָאה ןעמ ןוא ָאטעג רעמינָאלס םעד טכַאמרַאפ ןעמ

 ןופ לייט ַא ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .וועליגָאמ ןייק טעברַא-סגנַאװצ ףיוא ןקיש

 סאד ןבָאה טריפעגכרוד .םינָאלס ןיא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ טיילכַאפ ערעזדנוא

 בילוצ ןעוועג זיא'ס.זַא ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע .ןעמרַאדנַאשז-רעטילימ

 .טַאירַאסימָאק-סטיבעג רעמינָאלס םעד ןוא ןעמרַאדנַאשז יד ןשיווצ ךוסכס ַא זדנוא

 ןעמענ זדנוא טלָאװעג טָאה ,דמערפ רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ;עירעמרַאדנַאשז יד

 רעבָא טָאה קיה .טפרַָאדַאב דָארג יז טָאה עּפורג עסיורג ַאזַא לייוו ,וװעליגָאמ ןייק

 -ָאלשעגּפָא ןיא ןּפַאכ טזומעג ןעמרַאדנַאשז רעבירעד ןבָאה .טמיטשעגנייא טשינ

 -סױרַא רימ ןבָאה ןופרעד .טזָאלעג ךיז טָאה סע ןעמעוו ָאטעג ייז ךרוד םענעס

 ךָאנ רימ ןלעוװ יײסָאש םעד ןקידנערַאפ טשינ ןלעװ רימ ןמז-לכ זַא ןעגנורדעג

 .ןבָאה זדנוא ףרַאד ןעמ לייוו ,ןבעל לייוורעד

 לרוג ןגעוו דחּפ ַא ןשרעהַאב וצ ןביוהעגנָא רעבָא זדנוא טָאה טייצ רעד טימ

 ודנוא טָאה ןעמ סָאװ ךעלעווירב יד ןיא .םייה רעד ןיא סעילימַאפ ערעזדנוא ןופ

 ןיא ךיוא ןיוש טָאה ןעמ זַא ,ןבירשעג זדנוא ןעמ טָאה ךעלקעּפ יד טימ טקישעגוצ
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 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג ןענעז רימ .ָאטעג ןיא ןדִיי עלַא ןבירטעגניײרַא ןעטיב

 טימ ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ תוטיחש יד ןגעוו קידנסיוו .ייז ןגעוו קַיורמוא

 ןטנגעג ערעזדנוא ןופ סָאטעג ערעדנַא ןיא ןוא םינָאלס ןיא קירוצ רָאי בלַאה ַא

 -רָאפ ןוא ןעקנַאדעג עקידארומ יד .עטסגרע סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז רימ ןבָאה

 עקַיור ןייא ןייק טזָאלעג טשינ ןוא טימעג ןפיוא טקירדעג ןבָאה ןעגנולעטוה

 טע סָאװ ןעקנעדעג ןלָאז רימ זַא טגרָאזעג ןבָאה םירמוש ערעזדנוא ךיוא .טונימ

 .ןעמעלַא זדנוא טרַאוװרעד

 ףיוא ןזיוועגנָא םירמוש יד ודנוא ןבָאה ,טעברַא רעד ןטימ ןיא ,לָאמ ןייא

 -ישטשיולזָאק ןופ רבק רעד זיא סָאד זַא ןבעגעגוצ ןוא דלַאװ ןיא ּפיסַאנ ןסיורג ַא

 םירמוש יד .טרָא ןפיוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד גנַאל טשינ ןענעז עכלעוו ,ןדִיי רענ

 בורג ןרַאפ ןלעטשסיוא ךיז ןדַיי יד ןסייהעג טָאה'מ יו טלייצרעד זדנוא ןבָאה

 -נַאגעגוצ רימ ןענעז הקספה-קיטימ רעד ןיא .ןסָאשעצ ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא

 לגרעב סיורג ַא ןעזרעד ןבָאה רימ .רבק םעד ףיוא ןָאט וצ קוק ַא רעטנענ ןעג

 ענעדיישרַאפ טרעגלַאװעג ךָאנ ךיז ןבָאה סע ןוא דמַאז ןלעג םענעטָאשעגנָא טימ

 .ךעלזייה עשרעדניק ענעסירעצ רָאּפ ַא ,לברַא ןַא יו ,םיצפח

 ןדַיי רענישטשיולזָאק עלַא טקעדעגוצ טָאה דרע יד

 ,ןסייוו רימ ,ָאי .לכיימש ערטיכ ַא טימ זדנוא ףיוא טקוקעג ןבָאה םירמוש יד

 ןָאמרעד ךיא ...גָאט ַא ךָאֹנ גָאט ַא ךָאנ .עקיבלעז סָאד ךיוא טרַאװרעד זדנוא זַא

 ךיז ןוא רעייש ןופ ןײגסױרַא ךיא געלפ טכַאנ ןטימ ןיא זַא ןפערט טגעלפ סע :ךיז

 טרעה רשפא ?ירזע אובי ןיאמ :ןטכַארט געלפ ךיא .טייקליטש רעד ןיא ןרעהנייא

 סע ןוא ?גנואיײרפַאב יד ןיוש ךיז טרעטנענרעד רשפא ?עדַאנָאנַאק ַא ןיוש ךיז

 .ןעגנַאלקּפַא עטייוו ץעגרע ןופ ןּפַאלק סע יװ רעה ךיא זַא טכודעג רימ ךיז טָאה

 ןופ ןּפַאלק סָאד רָאנ רעה ךיא :תועט ןפיוא טּפַאכעג ךיז ךיא בָאה דלַאב רעבָא

 ...ץרַאה ןגייא ןיימ

 רעד ןופ .שטיוװעזוּפ ןיא ןענעז רימ יװ ןכָאװ 7 ךרודַא ןיוש ןענעז לייוורעד

 ןפערט טגעלפ .ווירב ןוא ךעלקעּפ ,ךעלטנייוועג יו ,ןטלַאהרעד רימ ןגעלפ םייה

 ,םיעגושמ יו ןיגכורַא ןיוש רימ ןגעלפ ,גָאט ַא טימ טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה'ס

 .טקידיילרעד ייז טימ ןיוש זיא סע זַא טכודעג זדנוא ךיז טָאה'ס

 ןבָאה ,סערַאנ יד ףיוא ןיוש קידנגיל ,טנויָא ןיא 10 רעגייז ַא ,ינוי ןטס20 םעד

 עכעלטע ןוא טניה ןופ יירעליבעג קרַאטש ַא ףרָאד ןופ טרעהרעד םעצולּפ רימ

 רימ .זיא סָאד סָאװ ןָאט וצ קוק ַא סױרַא ןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה רימ .ןסָאש

 דלַאב ןבָאה רימ .ןדנּוװשרַאפ ןענעז םירמוש ערעזדנוא זַא טקרעמַאב ךיילג ןבָאה

 ןיא ,ךעלקריוו ןוא .ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רענַאזיטרַאּפ זַא ןעוועג דשוח

 ןרָאפעגכרוד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עטנּפָאװַאב ןעזרעד רימ ןבָאה ,םורַא עלייוו ַא

 ןוא טלמוטעצ יוװ ןרָאװעג ןענעז רימ .ןרעייש ערעזדנוא ייברַאפ ןרעווָאר ףיוא

 ,טייצ ערעגנעל ַא טרַאװעג ןבָאה רימ .טשרעהַאב זדנוא טָאה דיירפ ןופ ליפעג א

 | ,ןירַא טשינ זדנוא וצ זיא רענייק רעבָא

 ןבָאה ייז .רענַאזיטרַאּפ יד ןזיווַאב זדנוא ייב ךיז ןבָאה טכַאנ ייב 12 םורַא

 ,טסירק רעגנוי ַא ןיירַא זיא רעייש רעזדנוא ןיא .ןרעייש יד רעביא טײרּפשעצ ךיז

 ןבעג םיא לָאז ןעמ ,ןפורעגסיוא תומדקה ןָא ןוא סקיב רעצרוק ַא טימ טנכָאװַאב
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 -עגנירַא רע טָאה ,טשינ ןבָאה רימ זַא טרעפטנעעג םיא ןבָאה רימ ןעוו .קַאבַאט

 יז ןעוו .ךעלקעּפ ערעזדנוא ןיא טכוזעג ןבָאה ייז ןוא הרבח רָאּפ ַא ךָאנ ןפור

 בוא זַא ןעירשעגסיוא ץגש רעגנוי רעד טָאה ןענופעג טשינרָאג טרָאפ ןבָאה

 ןַאד -- קַאבַאט ךעלקעּפ 20 זדנוא ןופ טשינ רע טמוקַאב םורַא טונימ 10 ןיא

 ,סױרַא ןענעז ייז ןוא -- "טניה יד יוװ ןסישסיוא, ןעמעלַא זדנוא רע טעװ

 ךיא בָאה -- ךָאד ןוא .סרעיײרפַאב יד ןופ הכרב עטשרע יד זיא סָאד טָא

 -יטרַאּפ ַא ןופ ליוק רעד ןופ ןעמוקמוא טלָאװעג רעסעב ךיא טלָאװ -- טכַארטעג

 ןפרָאװעגּפָארַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא זיא רע .ליוק רעשטייד ַא ןופ רעדייא רענַאז

 ןטימ טפמצק ןוא סרעפַאלקשרַאפ ןוא סרעדרעמ עשטייד יד ןופ ךָאי םעד ךיז ןופ

 ,טייהשטנעמ רעד ןופ אנוש ןטסערג

 יד וצ .רעסעב ןעגנַאגַאב ןענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןענעז ןרעייש ערעדנַא יד ןיא

 טרָאד ךיז טָאה ןַאזיטרַאּפ ַא ןוא שיילפ טכַארבעג וליּפַא ייז ןבָאה רעװעסָאק

 יד ןופ ליפ ױזַא טדייל ,ןדַיי ,ריא; :רעטרעוו עקידרעטייו יד טימ טדנעוועג

 ןטערט ךיז ריא טזָאל ףוס םוצ ןוא ,ךייא טקינייּפ ןעמ ןוא טסיש ןעמ .ןשטייד'

 טשינ ךיז ריא טלָאז סָאװ רַאפ !ןעײסָאש ייז רַאפ ךָאנ טיוב ריא ןוא סיפ יד טימ

 זַא ןָאט רימ ןלָאז סָאװ :עגַארפ רעד ףיוא *?ןעייר ערעזדנוא טימ ןקינייארַאפ

 םימותי יד זַא :טרעפטנעעג רע טָאה ?זדנוא רַאפ ברע ןענעז ןרעטלע ערעזדנוא

 רעייז רַאפ .ייז טימ ןייגטימ ןלָאז (םייה רעד ןיא טשינ םענייק ןבָאה עכלעוו יד)

 ,ןקרעמַאב טשינ לָאז רענייק זַא ,הבנגב טלָאװעג זדנוא ןופ רענייא טָאה ןזָאלרַאפ

 לייוו ,רַאפרעד טייהרעטקרעמַאבמוא ןייגקעװַא טלָאװעג טָאה רע) ייז טימ ןייגטימ

 טייג רענייא ןעוו ןוא ,ןשטנעמ 10 וצ סעּפורג ןיא ןעוועג טלייטעצ ךָאד ןענעז רימ

 םיא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,(9 עקירעביא יד ןסישעצ ןגרָאמ ףיוא ןעמ ןעק קעװַא

 טעוװ ןפרַאד םיא ןעמ ןעוו זַא טגָאזעג ןוא רעייש ןיא קירוצ ןיײגנײרַא ןטייהעג

 .םעד ןגעוו טסוװװרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ .ןפור םיא ןעמ

 ןבָאה ייז .בוטש ןיא רעקינכעט םייב ןטערטעגּפָא ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 רע ביוא זַא טגָאזעג ןוא רענעלּפױב עלַא ןסירעצ ןוא ןָאפעלעט םעד ןכָארבעצ

 וצ .ןענעגרה םיא ןיא ןעמוקקירוצ ייז ןלעוו יײסָאש םעד ןעיוב ןצעזרָאפ טעוו

 טשינ ,ןעמוקעג טשינ זדנוא וצ רענייק זיא ,ינוי ןטס21 םעד ,ירפ רעד ןיא סנגרָאמ

 ."העור ילב ןאצכ,; ןבילבעג ןענעז רימ .רעקינכעט רעד טשינ ןוא םירמוש יד

 ערעדנַא .ירפ רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא ,ןטָארד יד רעביא סױרַא רימ ןענעז

 .ףרָאד ןיא ןעגנַאגעגוצ ןענעז

 ליפ ךָאנ .ןייז וצ גהונ ךיז ױזַא יו טריטוקסיד גָאט ןצנַאג ַא ןבָאה רימ
 ,ירפ רעד ןיא ןגרָאמ זיב ןטרַאװ ןלעװ רימ זַא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה סעיסוקסיד
 ןלעװ ןַאד ,הרימש רעד ןופ ןפורּפָא טשינ רענייק ךיז טעװ ןגרָאמ ךיוא ביוא ןוא
 .ןײרַא ךעלטעטש יד ןיא ,םײהַא ןײגקעװַא ןוא ןבייהפיוא ךיז רימ

 .ןזיועג טשינ רענייק ךיז טָאה ,ינֹוי ןטס22 םעד ,סנגרָאמ וצ ףיוא ךיוא
 רעגייז ַא 9 ןוא טקַאּפרַאפ ךיז ןבָאה רימ .ןביילג טלָאװעג טשינ שממ ךיז טָאה סע
 -כיר רעד ןיא -- רענישטערעד יד ,רעגַאל ןופ סױרַא רימ ןענעז ירפ רעד ןיא
 -ָאלס ןייגכרוד טזומעג ןבָאה רעװעסָאק ןוא רענעטיב רימ ןוא ןישטערעד וצ גנוט
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 ךִיי ַא לייוו ,עקיזיר עסיורג ַא טקעטשעג סולשַאב רעזדנוא ןיא טָאה'ס ,תמא .םינ

 ןײײשריּפַאּפ ַארססקע ןַא ןָא געוו םוש ןייק ףיוא ןעניפעג טרָאסעג טשינ ךיז טָאה

 םעד ןכַאמ וצ ידכ ,יירד וצ ,ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 קיטימ ךָאנ .טעברַא רעד וצ טכַאמ רעד ןופ ןליוו ןטימ ןעייג רימ זַא ,קורדנייא

 רעד .ָאטעג ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןוא םינָאלס ןייק ןעמוקעגנָא םולשב רימ ןענעז

 טָאה ,ןעמוקנָא רעזדנוא ןופ טסוװרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,טַארנעדוי רעמינָאלס

 ןייג ןטימ ןטרַאװּפָא ןוא םינָאלס ןיא ןביילב לייוורעד ןלָאז רימ זַא טהצעעג זדנוא

 טנעקעג טשינ ךיז ןוא ןָאט וצ סָאװ ןטַארַאב ךיז רימ ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא ,םייהַא

 ינוי ןטס23 םעד .ןגרָאמ ףיוא סולשַאב םעד טגײלעגּפָא רימ ןבָאה ,ןסילשטנַא

 ןעמ זַא ןטלַאהעג טָאה זדנוא ןופ לייט ַא .סעיסוקסיד טריפעג רעטייוו רימ ןבָאה

 -נוא סיוועג טניימ טַארנעדוי רעמינָאלס רעד לייוו ,םינָאלס ןיא ןטרַאװּפָא ףרַאד

 ןעגנערב רימ ןלעװ ןעטיב ןייק ןייג ןלעוו רימ ביוא זַא ךעלגעמ ןוא ,הבוט רעזד

 רימ זַא טגָאזעג ןבָאה ןגעקַאד ערעדנַא .סעילימַאפ ערעזדנוא ןוא ךיז הנכס ןיא

 ןייז טשינ לָאז סע סָאװ ןוא ,םיהַא ןייג וצ טייקכעלגעמ יד ןזָאלכרודַא טשינ ןרָאט

 -ןַאל ַא ךָאנ .ןעמַאזוצ ןייז ןלָאז רימ זַא ןשטנּוװעג זיא סעילימַאפ יד ןוא זדנוא טימ

 .טריפעגסיוא עטצעל יד ןבָאה עיסוקסיד רעג

 "רעריפ-ןּפורג, ַא .תורוש ןיא טלעטשעגסיוא רעדיוװ ךיז רימ ןבָאה טָא ןוא
 ןוא טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןטלָאװ רימ יוװ ױזַא ,טייז רעד ייב ןעגנַאגעג זיא

 .ןעטיב ןייק טרישרַאמקעװַא ןבָאה רימ

 -עג ןענעז סע ּוװ ,סעמרַאזַאק יד ןייגכרוד םייב ,טָאטש ןופ ןײגסױרַא ןרַאפ
 סייווש ַא טימ ןסָאגַאב ךיז רימ ןבָאה ,סנטסָאּפ-ײצילָאּפ ןוא -רעטילימ ןענַאטש
 ןענייש ףיוא זדנוא טגערפ ןעמ ןוא זדנוא ןעמ טלַאהרַאפ רעמָאט ,קערש ןופ

 רימ ןעוו .טלעטשעגּפָא טשינ זדנוא טָאה רענייק רעבָא .ןעייג רימ ןיהּוװ ןוא
 ,יײצילָאּפ רעווערישז ןופ טנַאדנַאמָאק רעד ןעזעג זדנוא טָאה עווערישז ךרודַא ןענעז
 טָאה רע ךיוא ןוא ,ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעיווָאס ןופ רעדרעמ רעטסּוװַאב ַא
 ,טגערפעג טשינרָאג זדנוא

 ןיא ןיגנײרַא סָאד .ָאטעג רענעטיב ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנ רַאפ

 -טּפיוה רעד ךרוד ןעגנַאגעג טשינ ןענעז רימ .טריצילּפמָאק ןעוועג ךיוא זיא ָאטעג

 ןענעז רימ .עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ זיוה סָאד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד לייוו ,סַאג

 ךיז טָאה ןטָארד יד וצ טנעָאנ ןעמוקנָא םייב .סַאג רעשַיױג רעד ךרוד ןעגנַאגעג

 לָאמ ןטשרע םוצ .קיטייצכיילג ענעצס עכעליירפ ןוא עקירעיורט ַא טליּפשענּפָא

 רַאפ ןעוועג זיא'ס ןוא ָאטעג ַא ןיא לטעטש שימייה רעזדנוא ןעזרעד רימ ןבָאה

 ןיא יו טרַאּפשרַאפ ןענעז ןדִַיי עשימייה ערעזדנוא יווװ ןקוק וצ ךעלקערש זדנוא

 .החמש עתמא ןַא ןרָאװעג זיא ןטָארד יד רעבירַא ןענעז רימ רָאנ יו רעבָא .גייטש ַא

 החמש ַא ןעוועג זיא'ס .עטסטנעָאנ יד טימ ,ןרעטלע יד טימ טשוקעג ךיז טָאה'מ

 זַא ,טביילגעג טשינרָאג טייצ עצנַאג יד זדנוא ךיז טָאה סע .ןצַאשוצּפָא טשי

 ,תוחּפשמ ערעזדנוא טימ ןעז ךיז לָאמ ַא ןלעװ רימ

 םינָאלס ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ינוי ןטס29 םעד ,םורַא געט עקינייא ןיא

 ָאטעג םעד ןדנוצעג טָאה ןעמ רעכלעוו ייב ,(עטייווצ יד) הטיחש עכעלקערש יד
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 ןעוועג ןטלָאװ רימ ןעוו .ןיירַא ךייט ןיא ןעגנורּפשעג ןדִיי ןענעז ןעמַאלפ יד ןופ ןוא

 ױעמַאזיורג רעד ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא רעכיז רימ ןטלָאװ ,םינָאלס ןיא ןבילבעג

 שטיװעזוּפ ןופ ענעמוקעג יד טכיירגרעד טָאה טנַאה עשירעדרעמ יד רעבָא .הטיחש

 .ךעלטעטש ערעייז ןיא ךיוא

 -מוא ןענעז'ס עכלעוו ייב ,תוטיחש יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ילוי ןטס25 םעד

 ףישטערעד ןוא עװעסָאק ,ןעטיב ןיא ןדִיי יד ןעמוקעג

 ללכב ןדַיי רענעטיב ןופ ןוא שטיוװעזוּפ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ עלַא יד ןופ

 .ייז ןופ רענייא ןיב ךיא .עטלייצעג רָאנ ןבילבעג ןענעז

 1929 רָאי ןיא ןעטיב ןיא לארשיל תמיק ןרק ןופ טעטימָאק

 ,יקסווָאקטיּפָאריּפַאש עינַאפ ,שטיוָאניבַאר עקפיצ ,שטיווָאקנימ .ל :םקניל וצ סטכער ןופ

 יקסנַאליגָאמ עקטַאלז ,שטיװָארָאטנַאק עּפיל ,שטיוועלעשוב ןעמש ,יקצינשזָאנ למהרבַא

 זיא סָאו שטיווָאקנימ .ל) ןטשרע םעד ץוח עלַא -- יקסוועלעשזוי המלש  יקצַאינשיװ

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז (לארשי ןיא



 (ןוז סדוד םייח) יקסוועלעשזוי .י

 ןסיײצ ענעי וי א

 ערעזדנוא ןביײרשַאב ייג ךיא רעדייא

 -טיה רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ןעגנוריסַאּפ

 טשינ ךיא ןעק ,עיצַאּפוקֶָא רעשיטסירעל

 -ליש טשינ ןוא קיטליגכיילג ןייגכרוד

 ןטס25 ּםעד ,ומחנ תבש ןטצעל םעד ןרעד

 ןעו ,ב"שת בא םחנמ א"י ,1942 ילוי

 הטיחש עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 רַאפ רעווש רעייז זיא'ס םגה .,ןעטיב ןיא

 רעסיורג רעד ןגעוו טציא ןדער וצ רימ

 -נוא ןופ םוקמוא ןגעוו ןוא עידעגַארט

 ,לטעטש ןשידִיי רעזד

 -וי ןטס24 םעד קיטיירפ ןעוועג זיא סע

 -נַאשז עשטייד יד טגעלפ לָאמ סעדעי .יל

 סָאװ) דָאב ןיא ןשַאו ךיז ןייג עירעמרַאד

 .תבש (ָאטעג ןרעטניה ןענופעג ךיז טָאה

 ןעזעג עלַא רימ ןבָאה לָאמ סָאד רָאנ

 זיא סע .קיטיירפ ןדָאב ךיז ןעייג ייז יו

 ןדי יד .קידנלַאפפיוא ןרָאװעג ךיילג

 -ַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 ןשרָאפ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .,ןקַיורמּוא

 -ןָאק םוש ןייק רעבָא ,ןופרעד הביס יד
 סעדָאה יורפ ןייז ןוא יקסלעשזוי י

 -עמכַאפ סעילימַאפ 20 יד וצ :ליּפשייב םוצ .טסּוװרעד טשינ ךיז ןעמ טָאה סטערק
 -- ןשטייד יד ראפ טעברַאעג ןבָאה ןוא ָאטעג ןרעסיוא טניווװעג ןבָאה סָאװ ,רענ
 ןשטייד יד ןענעז -- טעברַא רעייז ןענופעג ןאד ךיז טָאה בוטש ןיא זדנוא ייב ןוא
 טָאה סע יװ ,ןבָאה ייז .ןעמענסיױרַא ןעמוקעג טשינ (לאירעטאמ םעד) טעברַא יד
 ןיק ןלאפ טשינ לָאז סע ידכ ,ןָאטעג סע לעיצעּפס ,ןזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז

 סָאװ ,ןענָאמרעד ָאד ךיא זומ לאפ ןייא רָאנ .ןעגנערבמוא זדנוא ןליוו ייז זא ,דשח
 ןופ רעטסיימ-רעגריב רעד ןעוו :דשח א ןיא טכארבעגניירַא ָאי זדנוא טָאה סע
 ַא קיטיירפ םענעי ןעמונעגּפָא רימ ייב טָאה ,שטימזוק ןָאטנַא רעױּפ רעד ,לטעטש
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 לארשי וצ ןירַא סע טגָארט רע זא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,לוויטש עטּפעטשעג רָאּפ

 בָאה ךיא יו ,רעבָא .ןעיינפיוא םיא רַאפ לָאז רע ,(סמיריימ) יקסנַאשזָאר

 לוויטש יד ןלארשי וצ טָאה רע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,טרילָארטנָאקכָאנ ףכית

 -קעווא ייז טָאה רע רָאנ ,טשינ ךיוא רעטסוש רעדנא ןייק וצ ,טכארבעג טשינ

 סע בָאה ךיא ןוא קיטכעדרַאפ ןרָאװעג רימ זיא ךַאז יד .םייהא ךיז וצ ןגָארטעג

 קלַאווס ןופ טילּפ ןשידִַיי םעד ,טַאר-ןעדוי ןופ רַאטערקעס םעד ןדלָאמעג ךיילג

 ןוא קַיוומוא ןרָאװעג ןעמ זיא ָאטעג ןיא .ןשטנעמ ליפ ךָאנ ןוא שטיווָאניבאר

 עגאל יד טָאה טכאנ ראפ .גָאט ןופ ךשמ ןיא ןעשעג ץלא זיא סָאד .טלפייווצרַאפ

 א טקישעגניירא טָאה עירעמראדנאשז יד לייוו ,ןרעסעב םוצ םדוק ,ןטיבעג ךיז

 .טעברַא רעד וצ ןלעטש ירפ ןגרָאמ ףיוא ךיז ןלָאז סָאװ ,רעטעברַא 20 ןופ עטסיל

 יז זא דשח ןייק ןלַאפ טשינ לָאז סע ידכ ,ןרַאנרַאפ וצ זדנוא ןעוועג זיא סָאד

 .גנומיטש-טיוט א ָאטעג ןיא טשרעהעג טָאה ךָאד רעבָא .ןעגנערבמוא זדנוא ןליוו

 ךיז קידנענעגעזעג ,ךיא בָאה ,ָאטעג ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנ רַאפ סקעז

 ןגרָאמ ךיז ןעז וצ ןשטנּווועג ,ןדַיי עטנאקאב עלא טימ ןוא עילימַאפ ןיימ טימ

 ןטצעל םוצ ןעמעלא ייז עז ךיא זא ,טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז בָאה ךיא .עקידעבעל

 גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןופ לייט ןטסערג םעד ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא לָאמ

 ,ןעטיב ןופ

 "ורסייו טימ ןרָאװעג טלעטשעגמורַא ָאטעג רעד זיא טכאנ ייב רעגייז א 1 |

 רערעדעי .ָאטעג םעד ןזָאלרַאפ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רענייק ןוא ײצילָאּפ רעשיס

 רערעדעי סָאװ ,ןשינעטלעהאב יד ןיא ןָאטוצניהא ךיז ּוװ טרָא ןא .טכוזעג טָאה

 עכעלרעדיוש יד ןבעגרעביא טשינ ָאד ליוו ךיא .רעירפ ןופ טיירגעגוצ טאהעג טָאה

 ןעזעג טָאה גנורעקלעפאב יד ןעוו ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,סענעצס

 א וליפא ןבעגוצרעביא ךעלגעממוא זיא סע .ןעהעש עטצעל עריא ןענעז סָאד זַא

 .ןעהעש ענעי ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדליב-םוניהג יד ןופ לייט םעניילק

 יורפ ןיימ טימ ךיא יוזא יװ ,לַאפוצ םעד ןגעוו זיולב ןלייצרעד ָאד ליוו ךיא

 ןבָאה ,ןעמענ יד טימ ןלייצפיוא דלאב לעװ ךיא סָאװ ,תוחּפשמ עכעלטע ךָאנ ןוא

 ןרעסיוא ןענופעג ךיז ךיא בָאה ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יו .טעװעטַארעג ךיז

 יד .יקצינטָאלָאז ריאמ עשטיא וצ טרעהעג לָאמ א טָאה סָאװ בוטש ַא ןיא ,ָאטעג

 ךרוד זיולב טלײטעגּפָא ,ָאטעג ןופ זיוה ןטשרע ןטימ תונכש ןיא ןעוועג זיא בוטש

 לבייל ןוא רעדיינש םעד ריאמ ןופ רעזייה יד ןעוועג ןענעז סע ּווװ) לסעג לָאמש א

 ןוא טכאנ רעבלאה ךָאנ רעגייז א 3 טּפאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,(רעמיר םעד

 ףיוה ןפיוא בוטש ןופ ןפָאלעגסױרַא ךיא ןיב ,ָאטעג םורַא רעדורעג םעד טרעהעג

 יד ןיא ןסקיב טימ יײצילָאּפ טימ טלעטשעגמורַא זיא ָאטעג רעד יו ןעזרעד ןוא

 רעד ןבעל .ָאטעג ןופ ןײגוצסױרַא ןגַאװ טעװ סָאװ םענייא ןדעי וצ טליצעג ,טנעה

 ןעייטש ,זדנוא ןופ טייוו טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,עירעמראדנאשז רעד ןופ עדייבעג

 טכארבענּפָארַא לעיצעּפס טָאה ןעמ עכלעוו ,ןטנאיצילָאּפ עשיסורסייוו טימ סָאטיױא

 -ַאּפ עשיסורסייוו רענעטיב יד ךיוא ןוא ,ןַאמ 150 ןופ לָאצ רעד ןיא םינָאלס ןופ

 ,טייל-ס"ס עכעלטע ךָאנ ןוא ,ןעמראדנאשז 10 רענעטיב יד טימ שארב ,ייציל

 רימ ןבָאה עגאל יד קידנעעזרעד .הטיחש יד ןריפוצכרוד םינָאלס ןופ ענעמוקעג

 רימ סָאװ עקיצנייא סָאד זא טליפרעד ,זיוה ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא
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 זדנוא טעוװ ןעמ ביוא ,ךיז ןטלאהאב רָאנ זיא ןעװעטַאר וצ ךיז ידכב ןָאט ןענעק

 -עּפש ךיז טָאה סע יװ ,ײצילָאּפ יד טָאה לייט ןטסערג םעד םערָאװ ,ןעניפעג טשינ

 .ןשינעטלעהאב יד ןופ טריפעגסיױרַא ,ןזיוועגסיױרַא רעט

 ערָאב ,דניק ןוא יורפ ןיימ :ןעוועג ןענעז זיוה םעד ןיא ןעמאזוצ רימ טימ

 ןוא רעדנעס) שטיװָאניבַאר רעדירב עדייב ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ יקסווָאקדוי

 רימ .ןאמ 12 ןעוועג רימ ןענעז ןעמַאזוצ .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ (בקעי

 א טימ טיירגעגוצ ןבָאה רימ סָאװ ,ןיירַא רעלעק ןיא טזָאלעגּפָארא ךיילג ךיז ןבָאה

 ןיוש ןבָאה רימ לייוו ,טיונ ַא ןופ לַאפ ןיא ןטלאהאב וצ ךיז .ףיוא רעירפ שדוח

 טָאה ןעמ סָאװ ,יד זַא ,שטיוװָאנַארַאב ,םינָאלס ש"בצ ,טעטש ערעדנַא ןופ טסווועג

 -עג לייוורעד ןענעז ,טעדרָאמעג טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ןענופעג טשינ

 ,ןבעל ןבילב

 ןוא רעדניק יד טימ ןעיורפ יד שינעטלעהאב רעד ןיא ּפָארא ןענעז טשרע וצ

 ןענעז רעלעק ןיא ןײגּפָארַא םייב טייקמאזגנאל רעד בילוצ .רענעמ יד םעד ךָאנ

 ךרוד ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .בוטש רעזדנוא ןופ טנעָאנ ןעוועג סרעדרעמ יד ןיוש

 ,ָאטעג ןרעסיוא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,זיוה ןקידתונכש םענופ יװ ,רעטצנעפ יד

 (עשרַאוװ ןופ טילּפ ַא) טראגנעדייז רעטקָאד םעד טריפעגסױורַא ןיוש ייז ןבָאה

 טימ (םעדייא סעשטיווָאקנימ היעש) ץעוויר לבייל ןוא דניק ןוא יורפ ןייז טימ

 ןופ לייט א .ןטלאהאב וצ ךיז ןזיוואב טשינ ןבָאה ייז תמחמ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז

 זיא סָאװ ,סאג ןופ ריט רעווָאטנָארּפ רעד ןיא טּפאלקעג ןיוש ןבָאה סרעדרעמ יד

 בָאה ךיא עכלעוו ,ףיוה םעניפ ריט רעד וצ ןעגנאגעג ייז ןענעז .ןסָאלשראפ ןעוועג

 רעד ןופ ןפָאלעצ ךיז ןענעז רימ זַא ןעניימ ןלָאז ייז ידכ ןפָא טזָאלעג הנווכ ַא טימ

 יד ןופ ןביוש יד טצעזעגסיוא לייוורעד ייז ןבָאה ףיוה ןרעביא קידנעייג .בוטש

 לענשצילב ךיז בָאה ךיא .ןענופעג ךָאנ ךיז בָאה ךיא ּוװ רעמיצ םעד ןופ רעטצנעפ

 רעביא טכאמראפ ןוא .ןעוועג ןיוש ןענעז עלא ּוװ ,רעלעק ןיא ןטנוא טזָאלעגּפָארַא

 ןעמ זַא ,טסַאּפעגוצ ױזַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עגָאלדָאּפ רעד ןופ רעטערב יד רימ

 סרעדרעמ יד .שינעטלעהאב א ךיז טניפעג ייז רעטנוא זא ,ןענעקרעד טשינ לָאז

 ןוא ביור רעייז ךָאנ תויח עטציירעצ עדליוו יו בוטש ןיא ןפָאלעגנײרַא ןענעז

 רעזדנוא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא .ןרעמיצ עלַא ןיא ןכוזמורַא ןעמונעג זדנוא ןבָאה

 ידכ .ןייועג א טימ ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא ךיז םישדח 4 ןופ רעטלע ןיא דניק

 ,טנאוועגטעב ןפיוה ןרעטנוא ןעמוקעגמוא דניק סָאד זיא ןעמעלַא ןעװעטַאר וצ

 ןבָאה סרעדרעמ יד .טקיטשרעד סע ןוא ןפרָאװעגפױרַא םיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ

 עגָאלדָאּפ רעד רעטנוא עלא ןענעז רימ ּוװ רעמיצ םעד ףיוא ןסױטשעגנָא ָאי ךיז

 ןוא ,ןרעמיצ עלא ןיא יװ רעכעה לסיבא ןעוועג זיא עגָאלדָאּפ יד לייוו ,ןגעלעג

 טקורעגּפָא ןבָאה ייז .רעמיצ םעד ןיא עיגרענע רעמ טימ ןכוז ןעמונעג ןבָאה ייז

 ,קידנעניימ ,עפַאש-ןכאז א ןוא ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ ,ןאשטפַאט א טרָא ןופ

 ,ןטנוא ןײגּפָארַא ןָאק ןעמ רעכלעוו ךרוד ,גנונעפע ןַא ןַארַאפ זיא ייז רעטנוא זא

 רימ ןענאוו ךרוד רעטערב ייווצ יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ץלא סע ןבָאה ייז ןוא

 -עג ןבָאה ייז .טרעסעברַאפ ןסנאש ערעזדנוא ךיז ןבָאה םורא יוזא .ּפָארַא ןענעז

 יד טגיילעגוצ ןבָאה ייז ןוא ןטנערּפ ענרעזייא טימ רעטערב יד ןסיירפיוא טווּורּפ

 ךָאנ רעבָא .טסוּפ זיא ןטנוא ביוא ןלעטשוצטסעפ ידכ ,עגָאלדָאּפ רעד וצ ןרעיוא
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 גָאט ראפ רעגייז ַא 4 ןופ ,העש יירד ןופ ףיולראפ ןיא ןעגנוימאב ערעייז עלַא

 ךיז ןעניפעג סע יצ ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טשינ ייז זיא ,ירפ רעד ןיא 7 זיב

 .שינעכוז םעד ןופ טרינגיזער ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ בוטש רעד ןיא

 -רעביא ןבָאה רימ סָאװ קערשטיוט רעד ןופ ןלייצרעד וצ קירעביא זיא סע

 ךיוא .ןבעגסיוא טנעקעג זדנוא טָאה גנוגעווַאב רעדָא ךרָאש רעדעי ןעוו ,טבעלעג

 .סנסופוצ דניק טיוט רעזדנוא קידנליפ ,יורפ ןיימ טימ רימ ןופ ןייּפ ןוא רעצ םעד

 ןופ סטוג ןוא בָאה סָאד קידנביורקעווא ,סיפ ןטָארטעג ןבָאה זדנוא רעביא ןביוא

 טריבַארעג .םורַא זדנוא ץלא ךָאנ ןעמ טכוז סָאד זא טניימעג ןבָאה רימ ןוא ,זיוה

 ןיא ןטנוא ןסעזעגּפָא רימ ןענעז ױזַא .םינכש עשיסורסייוו ערעזדנוא ןבָאה

 לאומש ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,גָאט ייב קיטנוז ,ןגרָאמ ףיוא זיב ,העש 26 רעלעק

 שינעטלעהַאב ַא ןיא טעוװעטארעג ךיז טָאה סָאװ (רעדורב סערָאב) יקסווָאקדוי

 יז זא ,טגָאזעג םיא ןבָאה סאג ןיא ןעוװעג ןענעז סָאװ ןטסירק יד .ָאטעג ןיא

 .בורג רעד וצ סָאטױא יד ףיא טריפעג זדנוא טָאה ןעמ יו ןעזעג ןיילא ןבָאה

 -לעהאב רעזדנוא ּוװ טסוװעג טָאה רע לייוו ,זיוה ןיא זדנוא וצ ןיײרַא!רע זיא ךָאד

 סלאומש טנעקרעד ןבָאה רימ !?ערָאב --- ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ,ךיז טניפעג שינעט

 יעמונעג ךיילג טָאה זדנוא ןופ רעדעי .רעלעק ןופ סױרַא ןענעז רימ ןוא לוק

 .טשינ ,לאומש .ָאטעג ןיא ןבילבעג זיא סָאװ עילימַאפ ןייז ןגעוו ןגערפסיוא ןלאומש

 ריא טעו ַָאטעג ןיא טײג :טרעפטנעעג טָאה ,תמאי םעד ןגָאז זדנוא קידנענעק

 -וצ ןוא ָאטעג ןיא ןיירא ךיילג ןענעז רימ .ןבעל ןבילבעג ןטרָאד זיא'ס רעוו ,ןעז

 רעד ןופ רענייק זא ,ןברוח:םעד ןעזרעד רימ ןבָאה בוטש רעזדנוא וצ קידנעמוק

 ,קיטיירפ ךיז בָאה'כ ןעמעוו טימ ,ןעמעלַא ןופ .טשינ רעמ ןיוש טבעל עילימַאֿפ

 יז טָאה ןעמ לייו ,רכז ןייק ןבילבעג טשינ.זיא טנגעזעג ,קירוצ געט 2 טימ

 ןשטנעמ עקירעביא יד טימ רעדירב ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע עניימ -- ןעמעלא

 סָאװ שינעטלעהאב םעד ןיא ןענופעג --- בוטש ןיא זדנוא ייב ןעוועג ןענעז סָאװ

 ןייוועג ןייק טשינ ןסירעגסיױרַא רימ ייב ךיז טָאה'ס .ייז ראפ טכאמעג בָאה ךיא

 ערעזדנוא הנכש יד *?ריא טנעז ּוװ ערעייט עניימ ---, .ןרעמָאי שירעטסיה ַא רָאג

 ,ןגָאלק וצ סָאװ טשינ בָאה ךיא זא ,טרעפטנעעגּפָא רימ טָאה עמאמ סערָאב ,הרוּפצ

 .סָאד טשרע טראוורעד ןעמעלַא זדנוא ןוא ןעמוקעגרעביא עלא ןיוש ןענעז ייז

 רעד טימ רעטסעװש ריא ,ןרעטלע עריא ,עילימַאפ רעכיירלָאצ סיורפ ןיימ ןופ

 -ניק ערעייז ןוא סניזוק ,סעמומ ,סרעטעפ יד ,ךעלרעדניק ייווצ יד טימ ,עילימאפ

 ןוא ןפיולמורא רעזדנוא ןופ גָאט ןטירד ןפיוא .ןבילבעג טשינ רענייק זיא ,רעד

 ןבָאה ,שינעטלעהאב א ןיא ןבילבעג רעצעמע ךָאנ ךָאד זיא רשפא רדסכ ןכוז

 ןיילא ענייא ןבילבעג זיא קישטשָאמאז הרש היח עמומ ןיימ זא ,טסּוװרעד ךיז רימ

 רעזדנוא טימ ןעמַאזצ ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,תונברק עגנוי עריא ןענייוואב וצ

 רענייואב יד ךיוא ןעמ טָאה םורַא ןכָאװ ריפ ןיא .ןעטיב ןיא הליהק רעצנַאג

 טשרעה םורַא ןעוו ,ןטנעמָאמ עכעלרעדיוש עכלעזַא ןיא ,ךָאד ןוא .טכַארּבעגמוא

 ןעמ ןוא גנונעפָאה ןופ קנופ א טרָאפ ךיז טעבנגראפ .,גנולפייווצראפ ןוא טיוט

 ענעבילבעג ןבעל יד ןשיוװצ .ןביילב וצ ןבעל ױזַא יו ןעלטימ עלַא ךרוד טכוז

 לדוי ןוא עקשיימ סרעגָאװש ייווצ סיורפ ןיימ ןעוועג ךיוא ןענעז הטיחש רעד ןופ

 -וצסיורַא ךיז יוזא יו ןעװענַאלּפ רימ ןוא (רעדניק סרעקרָאב ערַא) ןײטשּפע
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 ךָאד ודנוא ךיז טעוו רשפא ,ןפיולטנא ןלָאז רימ ןיהוװ ןוא לטעטש ןופ ןעמוקאב

 -נאגעג רימ ןענעז יוזא ןוא .טייצ ערעוש עכעלקערש יד ןבעלוצרעביא ןבעגנייא

 ךָאנ לייו ,ךעלסעג עטקידיילעגסיוא רענעטיב יד רעביא סיוא גָאט ,ןייא גָאט ןעג

 טייג'מ סָאװ טריגַאער טשינ לָאמ טפָא ןעמראדנאשז עשטייד יד ןבָאה הטיחש רעד

 -רַאפ-טָארד רעד ץוחמ םורא טכירק'מ ןוא ָאטעג ןטרענעלקראפ םעד ןופ סױרַא

 יד ךיוא ןעמ ןעוו טייצ רעצרוק א ןיא זא טסווװעג ןבָאה ,ןשטייד יד ,ייז .גנומיוצ

 טייג ןעמ יו טכאמעג קידוװעעז טשינ ךיז ןבָאה ייז ןוא ןעגנערבמוא עקירעביא

 .ןסאג יד רעביא םורא

 ןופ טסירק ןטנאקאב ַא ןרעייז טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה ןײטשּפע רעדירב יד

 .םיא טימ ןענַאטשרַאפניײא ךיז ןוא (ןעטיב ןופ רעטעמָאליק 12) ץעליגָאמ ףרָאד

 ןיא ךיז ייב שינעטלעהַאב ַא ןכאמ רע לָאז ,ןכאזטרעוו ךס א ןופ זיירּפ ןראפ זַא

 וצ רע טמוק גָאט ןטייווצ ןפיוא .ןטלאהאבסיוא ךיז ןענעק ןלעוװ רימ וו ,לאטש

 ןֿביילקפיונוצ טנעקעג ןבָאה רימ סָאװ ץלא ּפֶא םיא ןביג רימ ןוא רומ א טימ ןרָאפ

 .יכאזטרעוו ךס א ךָאנ ןוא טנאוועגטעב ,רעדעל ,םישובלמ :רעזייה יד ןיא זדנוא ייב

 ךָאנ זדנוא זיא סע סָאװ ץלא ןעמונעגוצ ןוא ןרָאפ וצ לָאמ 2 ןעמוקעג רע זיא ױזַא

 .ץעליגָאמ ףרָאד ןיא ,םייהא ךיז וצ טריפעגקעװַא ץלא סָאד'טָאה ןוא ןבילברַאפ

 .םורא ןכָאוװ ייווצ ןיא ןעמוק םיא וצ טפראדעג ןבָאה רימ

 ןייק טשינ רעדיוװ ןרָאװעג ןעטיב ןיא זיא הטיחש רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 ןופ ןענעבנגוצסױרַא ךיז ןבייהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ לייט א לייוו ,עגאל ערעכיז

 סטָאג ףיוא םתס רעוװ ,ןײרַא דלַאוװ' ןיא רעוו ,טסירק ןטנאקאב א וצ רעוו ,ןעטיב

 -עגנָא ןבָאה ייז ןוא עירעמראדנאשז רעד ןבעגעגרעביא ןטסירק סע ןבָאה .טָארַאב

 יד וצ לטעטש ןופ סױרַא ןריפ סָאװ ,ןגעוו יד ןטיה ןוא ָאטעג םעד ןטיה ןביוה

 סָאװ ןזומ רימ ןוא טייצ יד ץרוק זיא'ס זא ,ןעזעג ןבָאה רימ .רעדלעוו ןוא רעדלעפ

 ךָאנ געט 10 טסייה סָאד ,טסוגיױא ןט5 םעד .לטעטש ןופ ןּפַאכסױרַא ךיז רעכיג

 ןרעביא הרימש יד זיא טכאנ ייב לייוו ,גָאטימ רַאפ רעגייז א 12 ,הטיחש רעד

 -יגָאמ ןייק געוו ןפיוא ןעטיב ןופ סױרַא רימ ןענעז ,ערעגנערטש א ןעוועג ָאטעג

 ךייט ןפיוא קירב יד רעבירא ןענעז ןיײטשּפע לדוי ןוא יורפ ןיימ ,ךיא .ץעל

 זיא'ס .זדנוא רַאפ רעירפ געט 2 טימ קעװַא זיא ןײטשּפע עקשיימ .ערַאשטש

 ןענעז רימ .ןעגנורעטש םוש ןָא ףרָאד ןזיב געוו םעד ןייגוצכרודַא ןעגנולעג זדנוא

 ףיוא טרעיולעג ןבָאה תונכס ענעדיישראפ לייו ,קערש טימ זיולב ןעמוקעגּפָא

 .עינילנאב רעד ייב ךַאו יד ןוא ןעטיבקָאלב ןופ ײצילָאּפ יד ,ונייהד :זדנוא

 -עגּפָא ךיז ןבָאה רימ .ץעליגָאמ ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנ ןטימ ןיא

 ןכָאװ ייווצ ןייזּפָא ןכָאנ .ןטייווצ ַא ייב רָאנ ,טסירק םייב טשינ ןפערט וצ טדער

 יוזא זַא ,טסירק רעד זדנוא טגָאז ,ייה ןיא ןטלאהאב ,רעייש ןיא טסירק םעד ייב

 רע לי ,םינכש ענייז ייברעד ןייז ןלעװ סע ןוא האובת יד ןשערד לי רע יו

 רימ זַא טעב רע ןוא ָאד ךיז ןעניפעג רימ זַא ןסיוו לָאז ייז ןופ רעצעמע זַא ,טשינ

 ייב ןייז וצ טדערעגּפָא ןבָאה רימ ןכלעוו טימ טסירק םעד וצ ןיײגרעבירַא ןלָאז

 םיא וצ רעבירַא רימ ןעייג טכאנ ייב .ַאנעשטַאי ןַאוװיא ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .םיא

 ןיא ודנוא ראפ טנדרָאעגנייא טָאה רע סָאװ ,טרָא םעד טימ ךיז ןענעקאב רימ ןוא

 לכעד סָאד ,ץלָאה ךעלקיטש ןופ ןוא ךעלטערב ןופ טּפאלקעגפיונוצ ,לכלעטש ַא
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 -סיוא רע טָאה ,לכלעטש םעד ןיא ,קינייוװעניא .יורטש טימ טקעדעגנייא רע טָאה

 .גנעל יד רעמיטנעצ 80 רעטעמ ןייא ןופ (לבירג ַא) לרעלעק ַא ןבָארגעג

 רעזדנוא זיא סָאד .(ףיט) ךייה יד רעטעמיטנעצ 80 ןוא טיירב יד רעטעמ ןייא

 ןוא גנאגניירא רעד .ייה לגרעב א ןפרָאװעגנָא רע טָאה םעד ףיוא ןוא טרָא רעיינ

 -רעד זדנוא רע טָאה ןסע סָאד ןוא ייה ןרעטנוא ןעוועג זיא בורג ןופ גנַאגסױרַא

 ןעװעגּפָא םיא ייב רימ ןענעז ױזַא .עבורדָאּפ רעד רעטנוא ךָאל ַא ןופ טגנַאל

 טפיול רע .ףרָאד ןופ ןפיול וצ רע טמוק טכַאנ רַאפ גָאט ןט5 ןפיוא .געט ףניפ

 ,טענאד ןופ רעכיג סָאװ טפיולטנא :ןײרַא טיירש ןוא לכלעטש ןיא זדנוא וצ ןירַא

 -סקע-ףָארטש ןעוועג ןענעז סָאד .ןשטייד ךס א ףרָאד ןיא ןיירַא ןרָאפ סע לייוו

 ןשטייד יד סָאװ ,עוואלבָא רעטשרע רעד ןיא ןעמונעגליײטנָא ןבָאה סָאװ ,סעיצידעּפ

 ןענעז ,טרעפ עבלַאז רימ .רעדלעוו יד ןיא רענאזיטרַאּפ יד ףיוא טכאמעג ןבָאה

 -ַאליק ןייא ןעוועג זיא סָאװ ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנא ןענעז ןוא לכלעטש ןופ סױרַא

 | ,ףרָאד ןופ טייוו רעטעמ

 קידנבָאה טשינ ןוא ןעקנירט ןָא ,ןסע ןָא דלַאװ ןיא קידנעייז ,טכאנ עטשרע יד

 ןשיוצ טקיטכענעגרעביא רימ ןבָאה ,ףרָאד ןופ ןצעמע טימ גנודניברַאפ ןייק

 ןבָאה ,גָאט טימ ךיילג ,סנגרָאמ וצ ףיוא .ףלעוו ןופ יײרעיָאו רעד ייב ,סעטסוק

 ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא לייוו ,דלאוו ןיא רעפיט ןטלאהאב טזומעג ךיז רימ

 -רעד םיוק ןבָאה רימ .ןגעלעג ןענעז רימ ּוװ טינשּפָא-דלַאװ םעד ןסָאשאב קרַאטש

 א וצ ,ףרָאד םוצ ןעמוקוצוצ טוװרּפעג ןבָאה רימ ןֹוא ןרעוו טכאנ לָאז סע טבעל

 םיא יב ןעמוקאב ןבָאה רימ .דלַאו ןֹופ טייו טשינ טניווװעג טָאה סָאװ רעיױּפ

 םיא וצ רימ ןלָאז רעמ זַא ,גנונערָאװ רעד טימ רעבָא ,ןעקנירט ןוא ןסע סעּפע

 ןבָאה ןטכענ זא ,זדנוא טלייצרעד רע .ראפעג ַא םיא טָארד'ס לייוו ,ןעמוק טשינ

 ןטייווצ ןפיוא .רעזייה עשירעיוּפ ךס א טנערבראפ ןוא ןדנוצעגרעטנוא ןשטייד יד

 -רעוועג עלא טימ דלאוו םעד ןסישאב ןשטייד יד .עבלעז סָאד רעדיוו גָאט

 טכאנ עטייווצ יד .דלַאװ ןיא וליפא טייקרעכיז ןייק טשינ ןבָאה רימ .סרעבילַאק

 -אב ךיז ןלָאז רימ זדנוא טָאר רעכלעוו ,רעױּפ ןטנאקאב א וצ רעדיוו רימ ןפערט

 רימ .גָאט םעד ןטרָאד ןטראוורעביא ןוא דלעפ ןייז ףיוא ייה גיוטס א ןיא ןטלאה

 טרָא ןא ןכאמ וצ זדנוא טגנילעג סע זיב טכאנ עצנאג א רעווש רעייז ןטעברַא

 וצ ףיוא .ןטלאהאבסיוא ןטרָאד ןענעק ךיז ןלָאז רימ ידכ ,ייה גיוטס ןרעטנוא

 יו רימ ןעעז ,ייה גיוטס ןרעטנוא ריפ עלא יוזא ןגיל רימ יוװ ,גָאט ייב סנגרָאמ

 -אב ןטרָאד זא קידנעניימ ,ןגיוטס ךס א רעטנוא ןדניצ ןוא ןשטייד 25 ןעייג סע

 ןגיל רימ .גיוטס רעזדנוא סיוא ייז ןדיימ קילג םוצ רָאנ .סיוא רעצעמע ךיז טלאה

 גָאט ןופ ךשמ ןיא לייוו ,עטָאלב ןיא ,ייה ןיא טסערּפעגניײא ,ןטנוא גָאט ןצנַאג ַא

 -אדנופ םעד ןטנוא ןבָאה רימ תמחמ ייה סָאד טצעזעגּפָארא זדנוא ףיוא ךיז טָאה

 .ייה ןגיוטס יד זדנוא םורא ןענערב סע יוװ וצ ךיז ןקוק רימ .ןסירעגסיוא טנעמ

 זיא סָאװ ץיה רעד ןֹופ טכאושעגּפָא ןענעז רימ .סױרַא רימ ןכירק טכאנ ייב

 ןייגוצנײרַא ןסילשאב רימ .טשרוד ןוא רעגנוה ןופ ,ייה גיוטס ןרעטנוא ןעוועג

 םעד ןיא ,רבק ןקידעבעל רעזדנוא ןיא ,טסירק םעד ןופ ןסיוו םעד ןָא ,קיִרוצ

 םוצ ןעמוקוצוצ זדנוא טגנילעג סע .בורג יד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ לכלעטש

 ןרעביא ןרילורטאּפ סָאװ ,סנטסָאּפ עשטייד יד ןופ טקרעמאבמוא בוטש סטסירק
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 ןיא ןיירַא זיא ןוא ןענַאטשעגפיא זיא טסירק רעד ןעװ ,סנגרָאמ וצ .ףרָאד

 וצ זיא רע רָאנ ,ָאד ךיז ןעניפעג רימ זא טנעקרעד ךיילג רע טָאה ,לכלעטש

 טָאה רע ;ןפורוצוצ םיא ןעגנולעג זדנוא זיא גָאט ייב .ןעגנאגעגוצ טשינ זדנוא

 טימ אירטו אלקש רעגנאל א ךָאנ .תופי םינּפ רבסב ןעמונעגפיוא טשינ זדנוא

 ןיא ןיש ךיז ןעניפעג רימ זא ,ןעזעג טָאה רע יו םעד ךָאנ -- רעױּפ םעד

 ןציז ןביילב רימ .רעירפ יו טביילב סע ןוא ןרָאװעג רעכייוו רע זיא -- לכלעטש

 .ייה ןרעטנוא בורג ןיא

 ןרָאװעג זיא סע ןוא ףרָאד סָאד טזָאלראפ גָאט ןטירד ןפיוא ןבָאה ןשטייד יד

 רע ןוא זדנוא וצ רעכעלטניירפ ןרָאװעג זיא ַאנעשטאי ןַאוװיא .רעקַיור לסיב ַא

 טייצ טַאנָאמ א ךָאנ ןסע טכָאקעג לסיב ַא ןעגנערבניירא גָאט ןדעי ןיוש טגעלפ

 ףבעג טשינ ןסע ןייק רעמ זדנוא ןעק רע זא ,ןעלמרומ וצ ןביוהעגנָא רע טָאה

 עטנאקאב ייווצ ענעי וצ ןײגסױרַא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ןלעוװ רימ זא ןסילשאב רימ

 רימ סָאװ ןכאז ענעדיישראפ רַאפ זדנוא ןלָאז ייז ,ייז ןטעב ןוא ערעזדנוא ןטסירק

 ,ןטסירק ייווצ יד ,ייז לע ךיא .ןּפיױרג ןוא טיורב ןבעג ,ייז ייב טאהעג ןבָאה

 רעזדנוא ןיא עלָאר עסיורג א טליּפשעג ןבָאה ייז לייו ,ןעמענ יד ייב ןפורנָא

 -עגיג רעדנַאסקעלַא ןסייהעג טָאה רענייא .טייצ ערעווש ענעי ןבעלרעביא ןענעק

 זדנוא טגָאזעגוצ ןבָאה ייז .ַאינעגיג רָאהירג ןפורעג ןעמ טָאה ןטייווצ םעד ןוא ַאינ

 ,טייווצ עבלאז טכאנ ייב ןײגסױרַא ךָאװ עדעי רימ ןגעלפ יוזא ןוא .ןסע ןלעטשוצוצ

 .ודנוא ףיוא ןטרַאװ ןוא בורג ןיא ןביילב ןגעלפ לדוי ןוא יורפ ןיימ .עקשיימ ןוא ךיא

 ןפיוא טָאה ,ןטסירק יד וצ ןעגנאגעג ןענעז רימ תעב לָאמ סעדעי .ךיז טייטשראפ

 .ןטייז עלא ןופ טױט רעד טרעיולעג זדנוא ףיוא געוו

 רעד ןיפ ןוא לכלעטש םעד ןופ תיבה:לשב רעד ,אנעשטַאי ןַאװיא יוג רעד

 טָאה סָאװ ,טסירק רעמערָא ןַא ןעוועג זיא ,ןגעלעג ןענעז רימ וװ ,ןטנוא בורג

 ןייק טשינ .רעדניק 5 ןוא יורפ ןייז טימ טַאז וצ ןסעוצּפָא טאהעג טשינ לָאמ ןייק

 רענעבירטעגכרוד א ,רערטיכ א רעייז ראפרעד רעבָא ןעוועג רע זיא רעגולק

 םיא ןבָאה סע לייוו ,ןטלאהאבוצסיוא ףיוא ךיז וצ ןעמונעג זדנוא טאה רע .קישזומ

 רַאפרעד םיא ןבָאה רימ סָאװ ,ערעזדנוא ןכאז עלופטרעוו ןוא עטוג יד ןגיוצעג

 -עג ןעלטימ עלא טימ רע טָאה ,תושר ןייז ןיא ץלא ןיוש קידנבָאה ...ןבעגעגּפָא

 סָאװ ןעגנוגנידאב עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע רָאנ ןרעוו רוטּפ זדנוא ןופ טלָאװ

 טגעלפ ,עטרעױּפ עטסָארּפ א ,יורפ ןייז .ןטלאה וצ זדנוא ןעגנוווצעג םיא ןבָאה

 ןגָארטנײרַא זדנוא טגעלפ יז סָאװ טייהנגעלעג רעדעי ייב ןרָאי יד ןייגרעד זדנוא

 ןופ עקיזיר סיורג טימ ןגָארט וצ טכארבעג סָאד ןבָאה רימ םגה ,ןסע לסיב סָאד

 טשינ ךיוא זדנוא יז טגעלפ ןסע לסיב סָאד .(סעינעגיג יד) ןטסירק ייווצ ענעי

 רעזדנוא ןגיוצעג ךיז טָאה יוזא .טרעגנוהעג רדסכ ןבָאה רימ ןוא לָאמ עלא ןבעג

 .יורפ ןיימ טימ רימ ראפ עטסשיגארט סָאד ןעשעג זיא סע זיב -- ןבעל טקינײּפעג

 בורג ןיא יוזא ןגיל רימ יו ,טכאנ ראפ ,1942 ראונאי ןט17 םעד ,רעטניוו

 -גנע בילוצ לייו; סיפ סנטייוצ ןבעל ּפָאק ַא סמענייא ,ןטייוצ ןבעל רענייא

 ודנוא ףיוא ןָא טלאפ ,ךיילג ןעמאזוצ עלא ןגיל טנעקעג טשינ רימ ןבָאה טפאש

 סע זַא ןוא ףרָאד ןיא טסיש ןעמ יו טשינ ןרעה רימ זא ,ףָאלש רעקרַאטש ַאזַא

 ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייו ףרָאד ןופ סאג ןיא ךיז זעניפעג
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 עקשיומ .טכאנ רעבלאה רַאפ ,רעגייז ןפיוא 11 ןעוועג ןיוש זיא טּפאכעגפיוא

 ןעגנערב ןטסירק רָאּפ יד וצ ןייג ןוא בורג ןופ ןײגסױרַא ןלָאז רימ ליוו ןײטשּפע

 יינש רעסיורג א ןלאפעגנָא טלָאמעד טקנוּפ זיא סע יװ יוזא .זייּפש לסיב ַא ייז ןופ

 ,םעד ןגעק ןעוועג יורפ ןיימ זיא ,זייּפש לסיב ַא וורעזער ןיא טאהעג ןבָאה רימ ןוא

 -נייא ךיז טָאה עקשיומ .ןטסירק ייווצ יד וצ ןײגסױרַא טייצ ַאזַא ןיא ןלָאז רימ זַא

 טשינ רימ לָאמ סָאד יורפ ןיימ רעבָא טסילשאב ,ןייג ָאקווד לָאז ןעמ זַא טראּפשעג

 ןיא .ןעקשיומ טימ לדוי רעדירב עדייב יד ןעגנאגעגקעווַא ןענעז סע .ןייג ןזָאל

 למוט א ךיילג ןוא סָאש א רימ ןרעה לכלעטש ןופ ןײגסױרַא רעייז ךָאנ טונימ 5

 ןטייז עלא ןופ ףיוה ןרעביא םורא טפיול יײצילָאּפ יד יו ןרעה רימ .ףרָאד ןיא

 רימ .טּפאכעג סנײטשּפע יד טָאה ןעמ זא ליפעגרָאפ סָאד טאהעג ךיילג ןבָאה רימ

 .קערשטיוט ןוא םירוסי עכעלנייּפ ןיא בורג ןיא ןגעלעג טכאנ עצנאג א ןענעז

 ,ןַאװיא יוג רעד ,תיבה-לעב רעד לכלעטש ןיא זדנוא וצ ןיירַא טמוק ירפ רעד ןיא

 ןיא טעדנּוװראפ ןעמ טָאה ןעקשיומ .טּפאכעג ןדייב ייז טָאה ןעמ זא טלייצרעד ןוא

 יד רעבָא .רעייש ןיא רעיוּפ א וצ ןפיולוצניירא ךָאנ ןזיוואב טָאה רע ןוא זדלאה

 יז ,יינש ןיא ןזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ רוּפש םעד ןעגנאגעגכָאנ זיא ײצילָאּפ

 טריפעגקעווַא ײצילָאּפ יד טָאה רעדירב עדייב ןוא רעייש ןיא ןענופעג םיא ןבָאה

 זיא ןײטשּפע רעדירב יד טימ קילגמוא םעד ךָאנ עגאל רעזדנוא .ןעטיב ןייק

 ןוא ןעקשיומ ןופ עטנאקאב יד ןעוועג ןענעז ןטסירק יד .ערעווש א רעייז ןרָאװעג

 יד ןופ תוכז ןיא שינעטלעהאב סָאד ןבעגעג ייז ןבָאה יורפ ןיימ ןוא רימ .ןעלְדוי

 ןוא ןייּפ רעזדנוא ןעזעג ןבָאה בייוו ןייז ןוא ןַאװיא ןעוו רעבָא ,רעדירב עדייב

 זדנוא ייז ןבָאה ,הרירב רעדנא ןייק טאהעג טשינ ןבָאה ייז תויה ןוא קילגמוא

 גנאגניירא םעד טּפָאטשראפ ןוא ךיילג טמענ ןַאװיא רָאנ .ןטלאה טזומעג רעטייוו

 ןײגסױרַא ןענעק טשינ ןלָאז רימ ידכ ,ייה םעד רעטנוא טאהעג ןבָאה רימ סָאװ

 .תעל-תעמ ייווצ רעכעה ןבָארגַאב ןגעלעג רימ ןענעז ױזַא

 ,טלייצרעד ןוא ןאוויא לכלעטש ןיא ןירַא טמוק גָאט ייב ראונאי ןט19 םעד

 -קערש א ףיוא ןבָאה ײצילָאּפ עשיסורסייוו יד ןוא עירעמראדנאשז רענעטיב יד זַא

 ,טקיניײּפעג קידארומ ייז טָאה ןעמ .ןײטשּפע רעדירב יד טעדרָאמרעד ןפוא ןכעל

 יד ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ּוװ ןסערּפסיוא ייז ייב טלָאװעג ןבָאה ןשטייד יד לייוו

 רעוו ןוא ןטלאהאבסיוא ייז טָאה סע רעװ ,טּפאכעג ייז טָאה ןעמ זיב טייצ עצנאג

 ,רעכיז ןיב ןוא ביילג ךיא .ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ּווװ ןטרָאד ןבילבעג ךָאנ זיא סע

 יז טָאה ןעמ זיב ,ןעגנוקינייּפ עלַא ןטלאהעגסיוא ןבָאה לדוי ןוא עקשיומ זא

 ,ערַאשטש רעד ןבעל ןָאהיװ ןפיוא ןגיל טזָאלעג ייז ןוא ןטענגאב טימ ןכָאטשרעד

 ןעמוקעגמוא ןענעז ױזַא .טּפעלשעצ רענייב ערעייז ןבָאה ףלעוװ ןוא טניה ןוא

 .דניירפ עטסעב ערעזדנוא

 ןופ דסח ןפיוא טלעטשעגסיוא ןענעז ןֹוא ןײלַא ןבילבעג רימ ןענעז טציא

 גָאט ןופ רעגרע טרעװ עגאל רעזדנוא .יורפ ןייז ןופ טּפיױה רעביא ןוא ןענַאװיא

 טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סָאװ ,קערשטיוט א ךָאנ טאהעג ןבָאה רימ .גָאט וצ

 ייז טָאה'מ יװ םעד ךָאנ ,גָאט ןט5 ןפיוא .ןעלדוי ןוא ןעקשיומ ןופ םוקמוא םעד

 זיא'ס ןכלעוו ךרוד ,לכלעטש ןופ טלאּפש ןכרוד רימ ןעעז ,טכארבעגמוא ןדייב

 רעד טייג םיא רעטניה .ןענַאװיא טריפ ןעמ יו ,טכיל לסיב א ןעגנורדעגניירַא



 439 ןעטיב קץלנפ

 עטנפָאװאב 5 ןוא ,רעירפ ןופ טנעקעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,ףרָאד ןופ סיטלָאס

 לַאפוצ א ךרוד זא ,רעכיז ןעועג ןענעז רימ .רעוועג-ןישַאמ טימ ןטנאיצילָאּפ

 ןוא ןעמענ זדנוא טייג ןעמ ןוא ָאד ךיז ןעניפעג רימ זא ,טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה

 ךיז טָאה סע .שרעדנא סעּפע זיא ןעשעג רָאנ .טיוט ןפיוא ןיוש ןטראוו רימ

 ,ײצילָאּפ רענעטיב רעד ןיא טרסמעג ןבָאה ףרָאד ןופ םירעוּפ יד זא ,ןזיװעגסױרַא

 .ןרופ ייווצ ףיוא ןריפ וצ טכארבעג טָאה רע סָאװ ,ןכאז ערעזדנוא טָאה ןַאוװיא זַא

 ,גנוכוזרעטנוא ןַא םיא ייב ןריפוצכרוד ןטנאיצילָאּפ יד ןעמוקעג טציא סָאד ןענעז

 ןזיוועג ךיילג ייז טָאה רעטקאראכ ןטלאקזייא ןייז טימ ןַאוװיא רערטיכ רעד רָאנ

 :יײז וצ טגָאז רע ןוא ןעמונעג זדנוא ייב טָאה רע סָאװ ,ןטייקיניילק ענעדיישראפ

 ןריפכרוד ריא טנעק ,טשינ טביילג ריא ביוא ןוא טשינ ךיא בָאה סָאד יו רעמ;

 ריא טעװ דרע רעד ןיא ףיט יד רעטעמ ריפ רַאטוכ ןיימ טבָארגעצ .עיזיווער ַא

 ןוא ןפנָארב רעטיל ייוצ סױרַא טמענ רע ןוא ."ןעניפעג טשינרָאג רעמ ךיוא

 ןעייג ,םיא ןביילג ייז ןעמאזוצ עלא טקנירט ןעמ .שיט ןפיוא קעװַא סע טלעטש

 טלייצרעד זדנוא טָאה ץלא סָאד .ןעטיב ןייק קעװַא ןרָאפ ןוא זיוה ןייז ןופ סױרַא

 .ףרָאד ןופ קעוװַא ןיוש ןענעז ייז יו םעד ךָאנ ןַאוװיא

 ןגיל רימ .תורצ עיינ ןוא קערש עיינ גָאט ןדעי .ןבעל רעזדנוא ךיז טיצ יוזא

 יד .טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןענעז רימ ןוא ,לכלעטש ןיא ,בורג ןיא

 ןייא .ןשטייד יד תבוטל ןעוועג ןענעז ןעגנערב זדנוא טגעלפ ןאוויא סָאװ תועידי

 ,שטיוװָאנַארַאב ןיא ןעניישרעד טגעלפ סָאװ גנוטייצ ַא טכַארבעג זדנוא רע טָאה לָאמ

 יד זיא גנוטייצ רעד ןיא .סרעדרעמ עשיסורסייוו יד ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא

 טרעדָאפעגפיוא ןוא ןדִַיי ןגעק טצעהעגפיוא ןרָאװעג גנורעקלעפאב עכעלטסירק

 .רעד ךיילג םיא ייז ןלָאז רענאזיטרַאּפ ַא ןדִַיי א ןענעגעגאב רָאנ ןלעװ ייז ּוװ זא

 .טרָא ןפיוא ןענעגרה

 -ַאק-טיבעג רעמינַאלס םעד ןופ ףורפיוא ןא ןאוויא רימ טגנערב לָאמ ןייא

 רעױּפ א בוא , ;ןבירשעג טייטש סע ןכלעוו ןיא ,ורכזו ומש חמי רענער ,ראסימ

 טשינ ןיילַא סָאד ליו רע ביוא ןוא ,ןענעגרה םיא רע לָאז ןדַיי א סיוא טלאהאב

 רעטייוו ."ןרעוו טניולאב ראפרעד טעוװ רע ןוא ײצילָאּפ רעד ןדלעמ רע לָאז ,ןָאט

 -אזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא קעװַא ןעייג סָאװ ןדִיי יד זַא ,ןַאװיא רימ טלייצרעד

 ןזיוװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יוװ) סיוא ייז רענאזיטראּפ יד ןענעגרה ,רענ

 רימ ןענעז הרירב רעדנא ןייק קידנבָאה טשינ .(תמא זייוולייט ןעוועג סָאד זיא

 טייצרעטניוו .בורג ןיא ןבילבעג רעטייו ןעגנוגנידאב עכעלקערש עכלעזַא ןיא

 .'יטש רעד ןופ ןטלאהעגסיוא םיוק רימ ןבָאה רעמוז ,טלעק ןופ ןטילעג רימ ןבָאה

 ןרָאװעג טקינײּפעג רדסכ וצרעד ןוא בורג רעטכאמראפ רעד ןיא ץיה רעקידנק

 ןיא ןשינעפרעדאב עכעלשטנעמ ערעזדנוא ןכאמ טזומעג ןבָאה רימ .רעגנוה ןופ

 לָאצ א ןָא ןופ ןרָאװעג ןלאפאב רימ ןענעז ןעמעלַא םעד וצ .בורג רעבלעז רעד

 ןופ ןטייהלצנייא רָאּפ א ןבעגרעביא ךָאנ לעװ ךיא .ןטיזאראּפ ערעדנַא ןוא זייל

 לָאמ ןייא .גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט א ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ןייּפ ןופ ןוא קערש

 ןוא ןַאװיא זדנוא וצ ןיירא טמוק -- גָאט ןקידרעמוז א ןיא ןעוועג זיא סָאד ---

 -ס"ס עשטייד ךס א רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז סע זא טלייצרעד

 ןכירק ייז יו דלאב עקַאט ןרעה רימ .ץעליגָאמ ןיא ןיוש ןענעז ייז ןוא רעטילימ
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 ,רעייא יו ,ןסערפ םוצ ןטקודָארּפ ענעדיישראפ קידנכוז ,ןפיוה עלא רעביא םורַא

 רענַאזיטרַאּפ יד ףיוא עוואלבָא ןא ןכאמ ןעמוקעג ןענעז ייז .קעּפש ןוא תופוע

 רוטּפ זדנוא ןופ קידנלעוו ,ןַאװיא .רעדלעוו עקידתונכש יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 ןרעייש יד ןיא ,ןלַאטש יד ןיא רעוועג ןכוז ןייג ןלעוװ ייז זא ךיוא טלייצרעד ,ןרעוו

 ןייק קידנבָאה טשינ ןוא ןעקנאדעג ענייז קידנסיוו טשינ ,רימ .סרעלעק יד ןיא ןוא

 ןופ לריט סָאד ןכַאמרַאפ לָאז רע :גַאלשרָאפ ןייז ףיוא ןעוועג םיכסמ ןבָאה ,הרירב

 יוזא ןוא ,דמאז לסיב א ןביוא ןופ ןטישנָא טעו רע רעכלעוו ףיוא ,בורג רעד

 ןוא לריט סָאד ּפָארא ךיילג טזָאל רע .טריקסאמראפ בורג ןיא ןגיל רימ ןלעוו

 ןוא יה ךס א טימ רעכעל עלא טּפָאטשראפ ןוא דרע ךס א ןביוא ןופ ןָא טיש רע

 -ראפ ןופ לאפ ןיא רעסַאו לסיב ןייק וליפַא רעביא טשינ זדנוא ראפ טזָאל רע

 -עטָא ,ענעטַאשראפ ןגעלעגּפָא ,םיתמ עקידעבעל 2 ,רימ ןענעז יוזא .ןרעוו טשלח

 טָאה יורפ ןיימ זיב ,בורג ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ טפול יד זיולב קידנעמ

 יד טימ בָאה ךיא .ןרעװו וצ טקיטשרעד טגָאזעג רעסעב ,ןשלח וצ ןבױהעגנָא

 יד טראשעגניײרַא ןוא בורג ןופ קעדוצ םעד לסיבא ןסירעגפיוא תוחוכ עטצעל

 ךיילג טָאה'ס .לריט ןפיוא ןטָאשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,בורג ןיא קינייוװעניא דרע

 זא קידנרעה .ךיז וצ ןעמוקעג זיא יורפ ןיימ ןוא טפול לסיב א טמָארטשעגנײרַא

 טלאּפש ןופ ןבָאה רימ ןעוו ,ןענַאװיא ןפורעגוצ רימ ןבָאה ,ליטש זיא ףרָאד ןיא

 טגערפעג םיא ןבָאה רימ ןוא ,לכעלעטש רעזדנוא ייכרַאפ טייג רע זַא טקרעמַאב

 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו טייצ רעד ןיא ןבָארגעגפיוא טשינ זדנוא טָאה רע סָאװ ראפ

 טאהעג ארומ טָאה רע זא ןעוועג זיא רעפטנע ןייז .ףרָאד סָאד טזָאלראפ ןיוש

 ,ףרָאד ןיא קירוצ טייל-ס"ס יד ןעמוק רעמָאט ,ןבָארגוצפיוא זדנוא

 טָאה ןענַאװיא טימ תונכש ןיא :ןענעכייצראפ ָאד ךיא ליוו לאפ ןייא ךָאנ

 טסניד ןיא ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז טָאה ןוז ןַײז סָאװ ,רעױּפ רעטייווצ א טניווװעג

 ןשטייד יד טריפעגנָא ןבָאה סע רעכלעוו טימ ,ײצילַאּפ רעשיסורסייוו רעד ןופ

 סרעיוּפ םעד ,רע טָאה ,סיורָאפ טרישראמ טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 עשיטעווָאס יד ןעוו ןעמוקאב טעוװ רע סָאװ ףָארטש רעד ראפ קידנבָאה ָארומ ,ןוז

 זיא ןיא ײצילַאּפ רעד ןופ טריטרעזעד ,טיבעג סָאד ןעמענרַאפ קירוצ טעװ טכאמ

 זיא ,ןכוז ןעמוק םיא טעוװ ןעמ זא קידנעעזסיורָאפ .ץעליגָאמ ןייק קירוצ ןעמוקעג

 ךיילג עקַאט םיא זיא ןעמ .דלַאװ ןיא ןפָאלטנא עילימאפ רעצנאג ןייז טימ רע

 ,ןפָארטעג טשינ עילימַאפ ןייז ןופ םענייק טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו ןוא ,ןכוז ןעמוקעג

 סָאװ ,זיוה ןייז ןדנוצעגרעטנוא ןוא טנווָא ןיא גָאט ןטייווצ ןפיוא ןעמוקעג יז זיא

 ײצילָאּפ יד .רעטעמ 20 יװ רעמ טשינ לכלעטש רעזדנוא ןופ ןענופעג ךיז טָאה

 סע זַא קידנעעז ,ןַאװיא .ןעטיב ןייק ןרָאפעגקעװַא ןדניצרעטנוא ןכָאנ ךיילג זיא

 יד טימ ןוא רעדניק ןוא בייו ןייז טימ רע טָאה ,בוטש סנכש םעד טנערב

 -ראפ ןלעװ רימ זַא קידנפָאה ,בוטש ןופ ןגָארטעגקעװא טייהרעליטש ךיז סעכעבעב

 ןבָאה רימ .םאזכאוו ןעוועג קידנעטש ןענעז ,יורפ ןיימ ןוא ךיא ,רימ .ןרעו טנערב

 יו קידנעעז ןוא ,בורג ןיא ךיור םעד טליפעג ןבָאה רימ .טרעהעגוצ ץלא סע

 ןסָאלשאב רימ ןבָאה ,לכלעטש רעזדנוא ןבעל ןיוש ןלאפ סעקשעוועלָאה רעקיטש

 -סױרַא רוטַאנ יד זדנוא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא .בורג ןֹופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא

 סָאד ןפרָאװעגרעבירַא ןוא טניוו ַא ןרָאװעג זיא קילבנגיוא ןייא ןיא .ןפלָאהעג
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 טשינ טנערבעגּפָא םאזגנאל טָאה בוטש יד ןוא ,גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא רעייט

 -עגנירַא טשרע וצ זדנוא טָאה סָאװ ,לַאפ ַא ךָאנ .טפַאשטריװ סנַאוװיא קידנטַאש

 ןיא גָאט-קיטנוז ַא ןעוועג זיא סע :גנונעפָאה לסיבַא םעד ךָאנ ןוא קערש טכַארב

 בָאה ךיא סָאװ ,טסירק ןטנאקאב ןטייוצ רעזדנוא טימ ןאוויא ךיז טפערט .,טנוװָא

 רָאהירג רעבלעז רעד זיא סָאד .ַאינעגיג רָאהירג ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא ןיוש םיא

 רעדירב יד ןעוו ,ןטקודָארּפ זיײּפש ןעמונעג םיא ייב ןבָאה רימ סָאװ אינעגיג

 -אב רעד ייב סיוא ןעקנירט ןראהירג טימ ןאוויא טבעלעג ךָאנ ןבָאה ןײטשּפע

 ףיז טפור ןעקנורטעגנָא טוג ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ןוא ןפנָארב לסיב א שינעגעג

 ,סייו ךיא .עטכישעג עצנַאג יד סייוו ךיא ,ןאוויא טסרעה :ןענאוויא וצ ראהירג ּפָא

 םמותשנ זיא ןאוויא ןשטנעמ 2 סיוא ךיז ןטלאהאב ןוא ךיז ןעניפעג ריד ייב זַא

 רעדנַאסקעלַא ץוחַא זַא ,טייצ עצנַאג יד טרעכיזרַאפ םיא ןבָאה רימ לייוו ,ןרָאװעג

 ןרָאװעג זיא ןַאװיא .סיוא זדנוא טלאהאב רע זא טשינ רענייק טסייוו ןַאינעגינ

 ןענעק עילימַאפ ןייז ןוא רע ןכלעוו רַאפ ,דוס םעד ןופ טסייוו'מ סָאװ טלפייווצרַאפ

 זא ,טרעכיזרַאפ םיא ןוא טקַיוראב םיא טָאה רָאהירג .ּפעק ערעייז טימ ןלָאצאב

 ןיימ ןוא ךיא ,רימ ידכ ןעמעלַא טימ ןפלעה רעטייוו ןָא טציא ןופ םיא טעװ רע

 ןשיווצ זיא סָאװ ךאז םוש ןייק ןופ קידנסיוו טשינ ,ריִמ .ןבעל ןביילב ןלָאז ,יורפ

 ּפָא טראש ןעמ יװ ,טכאנ ייב רעגייז א 12 גנולצולּפ ןרעה ,ןעמוקעגרָאפ עדייב ייז

 ןיא זא קידנסיו .לרעלעק םוצ ןעמוקוצוצ ידכ ,לכלעטש ןיא זדנוא ייב ייה סָאד

 ןעמ זַא רעכיז ןעוועג רימ ןענעז ,זדנוא וצ טשינ רענייק טמוק טייצ רעטעּפש אזא

 ךיא סָאװ -- ,טנאה ןיא רעסעמ סָאדאןעמונעג בָאה ךיא .ןענעגרה זדנוא טייג

 -- ןעטיב ןיא ןעוועג ךָאנ ןענעז רימ ןעוו ,םייה רעד ןופ ןעמונעגטימ ךָאנ בָאה

 זדנוא טפור'מ יו רימ ןרעה רעדנּוװ ןסיורג רעזדנוא וצ .ןקידייטרַאפ וצ ךיז טיירג

 זדנוא טימ ךיז טָאה רע .לוק סרָאהירג טנעקרעד ןבָאה רימ .ןעמענ יד ייב ןָא

 ןוא רעהא טמוק רע יוזא יו עטכישעג יד טלייצרעד זדנוא טָאה רע .טשוקעצ

 רָאנ טעוו רע סָאװ ץלא טימ ןפלעה זדנוא רע טעוװ ןָא טציא ןופ זא ,טרעכיזרַאפ

 רָאהירג .ןרָאװעג רעטכייל ךס א בורג ןיא עגאל רעזדנוא זיא םיא קנאד א .ןענעק

 ןסע ןעגנערב טּפָא זדנוא טגעלפ

 -עדנע עסיורג א ןעמוקעגרָאפ זדנוא ייב זיא םעד ךָאנ טייצ רעצרוק א ןיא

 ןגרָאמירפ םענייש א ןיא ןוא בשיימ ךיז זיא ןַאװיא תיבה-לעב רעזדנוא .גנור

 -ילָאּפ ַא טרעוו ןוא יײצילָאּפ רעד ןופ טסניד ןיא קיליוויירפ ןיירַא רע טערט

 ייב ןביילב טרָאטעג טשינ רעמ רימ ןבָאה עגאל ַאזַא ןיא זא ךיז טייטשרַאפ .טנַאיצ

 סָאד זיא סנטייוצ .ןסישרעד זדנוא ןוא טכאנ ייב ןעמוק ןעק רע .בורג ןיא םיא

 טיוט רעמאזגנאל א ךיוא טסייה ,עילַא בייוו ןייז ןופ דסח ןפיוא טלעטשעגסיוא ןייז

 טָאה רֶע ןוא ןאינעגיג רָאהירג טימ טקידנעטשראפ ךיז ןבָאה רימ .רעגנוה ןופ

 .רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןפוא ןגולק ַא ףיוא זדנוא

 ןסיוועג א ףיוא קעװַא ןוא בורג ןופ סױרַא רימ ןענעז טכאנ א רענייא ןיא

 ךיז רימ ןבָאה בורג ןיא .רענַאזיטרַאּפ יד טימ טדערעגּפָא טָאה רָאהירג ּוװ טרָא

 .דלַאװ ןיא קעװַא רימ ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןוא טרעקעגמוא טשינ

 רעדָא רעקידנציז ַא ןיא בורג ןיא טייצ עגנַאל ַאזַא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ תויה

 ןייג טזומעג ןבָאה רימ ןוא טנידעג טשינ סיפ יד זדנוא ןבָאה ,עיציזָאּפ רעקידנגנגיל
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 רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ זיב ,סנקעטש ףיוא טרַאּפשעגנָא

 -רָאפ זיא דלַאװ ןיא טייצ עצרוק ַא ןעװעגּפָא ןענעז רימ יו םעד ךָאנ .דלַאװ ןיא

 -אזיטרַאּפ עלא .טריפעגכרוד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,עוואלבָא עסיורג ַא ןעמוקעג

 -רעבירַא געט:-עוואלבָא יד ןיא ךיז ןבָאה ,ייז טימ ןעמַאזווצ עדייב רימ ןוא ,רענ

 ןיק ןטערטעג טשינ ךָאנ טָאה סע ּווװ ,רעטרע עקיּפמוז עכלעזַא ןיא ןבילקעג

 לגָאה א רעטנוא ןרעסאוו עקיּפמיז עפיט ןיא ןכָארקעג ןענעז רימ .סופ סנשטנעמ

 טרידראבמָאב זדנוא ןבָאה ייז .טגָאיעגכָאנ זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןליוק עשטייד ןופ

 ןענעז סע .עירעליטרא רעקידנסיש-טייו טימ ןסָאשעגכָאנ ןוא ןטפול רעד ןופ

 :ץעביא יד טימ ןעמַאזצ רימ רָאנ .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ לייט ַא ןַאד ןעמוקעגמוא

 ,סעטָאלב יד ןיא ןסעזעגרעביא ;עט 16 ןופ ךשמ ןיא ןענעז רענַאזיטרַאּפ עקיר

 עשידלעה ןעגנערב ןגעלפ סע סָאװ ,לפָאטרַאק ןופ ץכעלָאש טימ ךיז קידנזיּפש

 ןסיײרוצכרודַא ךיז טכענ ערעטצניפ ןיא ןעגנולעג ייז זיא סע ןעוו ,רענַאזיטרַאּפ

 עוואלבָא יד .לפָאטראק רעדלעפ יד ןופ ןעגנערב ןוא עדאקָאלב רעשטייד רעד ךרוד

 רעטרע ערעסעב ןיא ןעגנאגעגרעביא קירוצ עלא ןענעז רימ .טקידנעעג ךיז טָאה

 -לייטנָא טנעקעג טשינ ןבָאה רימ ןוא טכאוושעגּפָא ןעוועג ןענעז רימ .דלַאװ ןיא

 ןענעז רימ .ןטיבעג ערעזדנוא ןופ גנויירפאב רעד ראפ ןפמאק יד ןיא ןעמענ

 .ןעטיב עלעטעטש רעזדנוא טיירפאב טָאה ײמרַא עטיור יד זיב דלאוו ןיא ןעוועג

 ייוצ ןיא .ןעמייה עבורח יד ןיא ןעמוקעג ןוא דלַאװ ןופ סױרַא ןענעז רימ

 ןיא ןיב ךיא .ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ךיא ןיב םורַא םישדח

 רעד ןופ ךיז קידנעיירפאב .המחלמ ףוס זיב םישדח 15 ןעוועג ײמרַא רעטיור רעֶד

 רימ ּוו ,ךיירטסע ןייק ןליוּפ ןופ ןוא ןליוּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא רימ ןענעז ײמרַא

 -סָאנעוב ןיא טציא ךיז ןעניפעג רימ .רָאי יירד עצנאג רעגאל ַא ןיא ןעוועג ןענעז

 רעד ןופ רעטסנעּפשעג יד טימ רדסכ ןבעל רימ ןוא דניק ַא ןבָאה רימ .סערייא

 ןופ תונורכז יד טימ ,םייה רערעייט רעזדנוא ןֹופ תונורכז יד טימ ,טייהנעגנאגראפ

 ןרָאװעג בורח קיבייא ףיוא זיא סָאװ ,ןעטיב עלעטעטש רעזדנוא

 -רעביא ערעזדנוא ןופ לייט םעניילק א רעייז ןבעגעגרעביא רָאנ ָאד בָאה ךיא

 -ראּפ יד טימ דלַאװ ןיא ,ןענַאװיא ייב בורג ןיא ,געט-הטיחש יד ןיא ןשינעבעל

 .רענַאזיט

 .1949-12 18 ,סערייא סָאנעוב



 (ביבא-לת) הפי ריאמ

 סיוס ןוא הסיסג ןשיװצ

 -וז ַא .ָאטטג רענעטיב ןיא 1942 רעמוז

 -ַאב טָאג סָאװ ,רעמוז רעטילבעצ ,רעקינג

 ַאזַא טימ טלעוו ןייז לָאמ לייט טקנעש

 טליצעג זיא רעכלעוו ןוא טנַאה רעטיירב

 -עוו עקינעי יד ןצייר ןוא ןענרעצרעד וצ

 םיא ןופ טָאה לרוג רעמאזיורג רעד ןעמ

 ןעד זיא יוװ לייוו .ןסינעג ֹוצ ןטָאברַאפ

 ןוא ןעיירפ ךיז לָאז ץרַאה סָאד ךעלגעמ

 ,טכַארּפ-רעמוז ןקימורַא ןופ ןבָאה האנה

 טימ טּפַאזעגנָא רעווש ױזַא זיא סע ןעוו

 -עק ?קיטייוו ןטקיטשרַאפ ןוא ןייּפ רעפיטי

 -יש רעד ןופ ןסינעג ןגיוא יד ןעד ןענ

 קילב רעייז ןעוו ןוז-רעמוז רעקידנענ

 -עג קידשואי ןוא קירעיורט ױזַא זיא

 ןקידנרעטנענרעד ךיז םוצ --- ןיהַא טדנעוו

 ?ןגרָאמ ןקיליורג

 ןופ טלַאטשעג עכעלטסנעּפשעג סָאד

 "ווייט ןייז ןיא ,תומה ךאלמ ןטרַאוװרעד

 ףיא טירט טגלָאפרַאפ ,גנונעכיײצּפָא-"ןברַאש-טיוט רעשיטסירעלטיה:שינָאל

 ענייז ןופ זיא רעש רָאג ,רעווש .סרעזדנוא ןבעל עיורג עקידססוג סָאד טירש

 .ןקעטשרַאפ וצ ךיז ןטָאש ןשירעגלָאפרַאפ ןייז ןופ ,ןענירטנַא וצ לגענ עשירעדרעמ

 .י?ןיהּוװ ןוא

 ןעמ טסיוטש טָארט ןדעי ףיוא ּוװ ,ָאטעג ןגנע, ןטמיוצרַאפ םעד ןיא רשפא ---

 ןעשטרַאטס סע עכלעוו ןופ ,רעמינּפ עטרעטצניפרַאפ עטיוט-בלאה ףיוא ןָא זיולב ךיז

 סָאװ ,עטּפשמרַאפ טיוט םוצ ןופ יװ ,ןגיוא ענעשָאלעגסיױא ,עקיטליגכיילג סױרַא

 ?ךַאז עכעלריטַאנ ַא יו הילת יד ןטרַאוװרעד
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 -עגרָאטַאק עכעלשטנעמרעביא יד ייב -- ןטָארדיַָאטעג יד רעסיוא רשפא יצ

 עשיצַאנ עדעי ּוװ -- ףַאלקש רעקיטכערטרעדינ רעזָאלצוש ַא יװ ,ןטעברַא

 ליוו ?ןבעל קיליב טָאּפש ןייד רעביא רַאה רעד זיא עיטסעב עשייױג םתס רעדָא

 :םִיױנע עשיטסידַאס ןופ בָאגוצ ַא טימ ץַאלּפ ןפיוא סָאד רע טקידנערַאפ ,רע

 ידכ ,טכַאנרעביא ףיוא ,קיליװטייצ סָאד ריד רע טקנעש לַאפ *ןרעסעב; ןיא ,רעדָא

 ןופ ןבָאה האנה ןוא טײקיטשרָאד-טולב ןייז ןליטש ןענעק רעדיוװ סנגרָאמ וצ

 רעד רעטנוא ןכָארבעגנייא וטסרעוו טָא-טָא ןעוו ,עזערּפמיא רעקידנלייוװרַאפ רעד

 יד רעטנוא רעצעלק-ןזיר ןדָאלסיױא ,ןענָאגַאװ-ןליוק ןּפוטש ןופ טסַאל רערעווש

 .רעּפרעק ןקיטכעממוא ןייד רעביא ּפעלק-עקיײגַאנ עשיחצור

 -נבעל ענעגיױצעגנָא קרַאטש יד טשינ ןצַאלּפ ױזַא יו ?סיוא סע טלַאה ןעמ יו

 עכעלפיירגַאבמוא ערעדנַא ליפ יו ךיילגוצ ,שינעטער ַא עקַאט טביילב ?סענורטס

 ..ןזיל ייז ןעק טייקכעלקריוו עמַאזיורג יד רָאנ סָאװ ,ןשינעטער
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 -כעדרַאפ ןייז ןיא ןייא טגנילש ןוא וצ קידהגרדהב טלַאפ טנוװָא-רעמוז רעד

 טייצ יצ טייצ ןופ .ךעלסעג-ָאטעג עקידתומא 'ד עלָאמש יד טייקלקנוט רעקיט

 ןרַאש סָאװ ,ןטלַאטשעג עטרעקיוהעגנייא עטהרוחש:-הרמרַאפ ךרודַא ךיז ןכיילש

 ךיג ןדנּוװשרַאפ ןרעוו ןוא ןטױלּפ ענעלַאפעגנייא יד ייב סנטָאש-טכַאנ יוװ ךיז

 ןעשטּפעש ענעטלַאהעגנייא ,עליטש סָאד .ןפיוה-סגנולמַאזרַאפ יד ןופ םענייא ןיא

 ַא טימ לָאמ לייט טײלגַאב ,ךעלעקניוו ערעטצניפ עלַא ןופ ךיז טגָארטרעד סָאװ

 עקיזָאד יד ןיא ןרעהרעד וצ טשינ ךעלגעממוא זיא ,ץפיז ןקידנדיײנש-ץרַאה ןפיט

 :טנוװָא ןיא טעּפש רָאג זיב ןעמ טציז זיוה ןדעי ןיא טעמכ .טכענ-ָאטעג עלופליורג

 זיא ןייזטסּוװַאב רעקיצנייא סנעמעוו ,ךעלרעדניק עניילק וליפַא ,גנוי ןוא טלַא

 רעוו ,רעצרעה עטמעלקרַאפ טימ ןעמאזוצ ױזַא ןעמ טציז .דחּפ זיולב לייוורעד

 רעד ףיוא רָאג רעדָא ,לטסעק ןכָארבעצ ַא ףיוא ,לצעלק טיירדעגרעביא ןַא ףיוא

 ןברוח םענעגייא םעד טגָאלקַאב ןעמ ןוא ,תוניק יד ייב באב-העשת יוװ ,דרע

 ףיוא ןרעוו ןשָאלעגסיױא עגר עדעי ףרַאד ןוא טקנַאצ סָאװ ןבעל ענעגייא סָאד

 ,קיבייא

 גָאט רעד ָאטשינ .תורושב-בויא לקעּפ ַא ןלייצרעד וצ טָאה רענייא רעדעי

 ףיוא ןרעדיוש סָאװ ,סייננ עכעלקערש ,עשירפ ךיז טימ ןעגנערב טשינ לָאז סָאװ

 ןשידִיי ןקידתונכש ַא ןגעװו :רערעהוצ ןדעי ןופ טולב סָאד ןרעווילגרַאפ ןואו

 ,טיײהרעקידעבעל ןבכָארגַאב ןעמעלַא ןבָאה רעדרעמ-רעלטיה יד ּוװ ,עלעטעטש

 רעדניק-גיוז רעכלעוו ןיא ,לטעטש ןטייוצ ַא ןיא הטיחש רעמַאזיױרג ַא ןגעוו

 יד ןוא ןטענגַאב עטקיטולברַאפ ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעג עטזיּפשעגכרוד ןענעז

 ןגעו רעדָא .לויטש עשירעקנעה רעטנוא ןרָאװעג ןטָארטעצ ןענעז סרעטומ

 ןעמַאוצ ,סעיטסעב-יצַאנ יד ּוװ ,תוחּפשמ עשידִיי קילדנעצ עכעלטע ןופ ףרָאד ַא

 רעטנוא ןוא ףרָאד ןטימ ןיא טריפעגסיורַא ןדִיי יד ןבָאה ,םיחצור עשיסורסייוו טימ

 ןַאמ ַא ןטגנעה וצ ןטייוצ םעד רענייא ןעגנווװצעג ןעגנוקינייּפ עטסמַאזיורג יד

 ..טרעקרַאפ ןוא רעטָאפ ןייז ןוז ַא ,יורפ ןייז
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 ערעייז וצ עמַאמ-עטַאט ןופ דיילטימ ןעמוטש טימ לופ ,ןקילב עטלפייווצרַאפ

 ;רעטסעװש ןוא רעדורב ,יורפ ןוא ןַאמ ,עמַאמ-עטַאט וצ רעדניק ןופ ןוא רעדניק

 -עגעזעג ליטש ַא יװ ,ןטייוצ ןטימ רענייא קירעיורט ױזַא רעביא ךיז ןקוק עלַא

 -ּפָא ןפיט ןזָאלסגנוטער ןופ דנַאר ןפיוא ןעייטש סָאװ ןשטנעמ ןופ ןכייצ-סגנונ

 :רעצרעה ערעטיב ערעייז טשרעהַאב שטנּוװ רעקיצנייא ןייא ןוא טנורג

 רימ הריזג ערעטצניפ יד ריד ןופ סױרַא ןיוש זיא סע ביוא !םלוע לש ונובר ,

 םעד רַאפ ,עגר רעטצעל רעד ןיא ,טשינ שטָאכ זדנוא לעטש ָאט ,ןייגרעטנוא ןלָאז

 ,ןייטשייב ןענעק טשינ הלילח ךיוא רימ ןלעו רעמָאט לייוו ,ןויסנ ןכעלרעדיוש

 .ךעבענ תוחּפשמ-ספרָאד עשידִיי עכעלטע ענעי יװ

 רעד טימ ךיז ןעלגנַאר וצ ךָאנ ןווורּפ ןטסימיטּפָא עקידתומימת עקינייא

 ץלַא ןטכַארט ןשטנעמ סָאװ ןטרָאד ךיא סייוו, ,טייקכעלקריוו רעקידתונמחרבמוא

 ."ןביילג וצ טשינ ייז זיא סע ,קינַאּפ ַא ןָא רָאנ טכַאמ ןעמ ,סיוא

 טרעוו םזימיטּפָא םענעבירטעגרעביא םענעגייא םעד ןטלַאהוצרעטנוא ידכ

 :"םזיטָאירטַאּפ ןלַאקָאל, טרָאס םעיינ טגָאזעגסנייטש'מ ןטימ טקעטשעגנָא ןעמ

 טרָאד זיא אמתסמ ,סייוו'כ ,רשפא -- ןישטערעד ,שטיוװָאנַארַאב ,םינָאלס ,אלימ,

 ,טגָאזעגסנייטש'מ ,ערעסָאװ ?ןעטיב ןיא זדנוא ייב רעבָא .ןעוועג טַאלג טשינ סעּפע

 ןעד ייז טָאה'מ ?ןדיי עקַיור ,עכעלרע ערעזדנוא וצ ןבָאה ייז ןענעק סעיזנעטערּפ

 ןלעװ ייז; רעדָא .."ןעשעג טשינרָאג טעװ זדנוא ייב ,ןיינ ???ןוטעג סטכעלש סעּפע

 -ַאטנעמוגרַא *עשיגָאל, ןופ רעביא ןעמ טייג ױזַא -- "ןבעלרעד טשינרָאג סָאד

 ןפיוא הלּפמ ענעי יז ןּפַאכ טָא-טָא; .תואיבנ עשירעפעלשנייא עסיז וצ סעיצ

 סכעלנע סעּפע ,סנטייורעדנופ סעּפע טרעה'מ ךיז טכוד ...סיוא טרַאװ ,טנָארפ

 ..."סע זיא סָאד ,ָאי ,.,ןסָאש-ןטַאמרַאה ערעווש וצ

 סָאד .םינָאלס ןייק רעגַאל:סטעברַא ןיא טקישרַאפ ןרעוו טיילעגנוי רענעטיב

 טפערט טרָאד .טלעוו רעקידלטעטשרעסיוא רעד טימ טקַאטנָאק רעטשרע רעד זיִא

 -רעמ ןענעז תוחּפשמ עשידַיי רעווערישז .תמא ןקירעיורט ,ןרעטיב ןטימ ךיז ןעמ

 .ןבילברַאפ טשינ זיא תודע רעקידעבעל ןייק ןוא ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךעלרעד

 .טכַאמעגכרוד ןדָאב-טולב ייווצ ןיוש טָאה ,םינָאלס עשידִיי עקיצרַאה סָאד ,םינָאלס

 -פיוא ךעלצנעג ןיוש ךיוא טָאה ךעלטשער עטמותירַאפ ,ענעגָאלשעגּפָא לסיב סָאד

 ערעייז טַאהעג ןבָאה סע יװ ןרעסעב ַא ףוס ַא ףיוא גנונעפָאה רעדיוװטעי ןבעגעג

 .עכעל ,שטיװָאנַארַאב .רעטסעווש ןוא רעדירב ,רעדניק ,ןרעטלע ענעמוקעגמוא

 טשינ סטכעלש ןייק םענייק ןבָאה סָאװ ,ןדַיי עקיור ,עכעלרע, ,יונשזיר ,שטיוו

 רעקילדנעצ -- ,"ןבָאה טנעקעג טשינ סעיזנעטערּפ ןייק יז וצ טָאה רענייק ןוא ןוטעג

 ןטַאט-ליורג עטסגרע יד ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה רעטנזיט רעטרעדנוה ןוא

 -דנעלברַאפ רעד זיא טלָאמעד טשרע .ןעגנַאגעגּפָא טולב ןכייט עקיזיר ןיא ןענעז

 ךיוא ןענעז סרעגנעהנָא ענייז ןיא ןרָאװעג טרעטעמשעצ שיגַארט םזימיטּפָא רעט

 -מוא םעד ךיז רַאפ ןעזרעד ןבָאה ןוא שואי םענײמעגלַא םעד ןיא ןלַאפעגניײרַא

 ,םוהת ןפיט ןכעלדנע
 .ָאטעג רענעטיב םעד טליהעגמורַא טָאה הרוחש-הרמ עכעלקערש ַא

 לא א
4 
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 ענעדיישרַאפ ָאטעג ןופ ןטָארד-לכעטש יד ךרוד ןעייגרעד טייצ וצ טייצ ןופ

 -ורַא יד ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ ַא ןגעוו :תועידי זדנוא רַאפ עשירַאדנעגעל

 ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור ענעפָאלטנַא סעּפורג עניילק ןגעוו ,ןטנגעג-דלַאװ עקימ

 -ניא עקידנצכעל גנוטער ךָאנ יד ןופ עיזַאטנַאפ רעטיירב רעד ןיא ,ןרעוו סָאװ

 רעדעי .סעיזיוויד ןֹוא ןקלָאּפ עטנּפָאװַאב ליפ ןיא טלדנַאװרַאפ ,ָאטעג ןופ רעניווװ

 ןרענוד-ןטַאמרַאה ערעווש יו סיוא ךיז טכוד סָאש-ןסקיב ַא ןופ גנַאלקּפָא רעטייוו

 רעד ןופ םינמיס עכעלרעּפמײשַאב -- ןטכַאלש-סגנויײרפַאב עקידנבייהנָא ךיז ןופ

 -מייהעג עלַא יד טָא ןרעו לטניוו קידהיחמ קידנשירפּפָא ןַא יו ,ףליה רעסיורג

 ערעווש יד לסיבַא ןבעלַאב ןוא ליומ וצ ליומ ןופ ןגָארטעצ ןעגנַאלק עלופשינ

 יד ןענעק גנַאל רעבָא .ןשטנעמ עזָאלסגנונעפָאה ,עטלפייווצרַאפ יד ןופ רעטימעג

 -ּפִא ערעטכינ רעמ ַא ךָאנ ןטלַאהנָא טשינ ןעגנונעפָאה עשירעריפרַאפ עקיזָאד

 -ריטַאנ רשפא רעד טימ ךיילגוצ זַא רָאלק לענש טרעוװ עגַאל רעד ןופ גנוצַאש

 קיטייצכיילג ךיז ןזייו ,סױרַא ןפור תועומש טעכלעזא סָאװ ,גנורעטסייגאב רעכעל

 ַא ןיא ךיז ןּפַאכנָא; סָאד טשינ וצ ןכַאמ סָאװ ,סעיצַאקילּפמָאק עטסנרע סױרַא

 טרעוװ גנונעפָאה ןופ קנופ רעטצעל רעד .ןרעו וצ טעװעטַארעג ידכב *?יורטש

 יד זַא רַאפעג ַא ןעָארד וצ ןָא טבייה סע :רעמכָאנ ,ןשָאלעגסיױא לענש ךיוא

 ןשטייד יד ןוא סעּפורג:רענַאזטרַאּפ עניילק יד ןשיװצ ןסיוטשנעמַאזוצ עטּפָא

 ןעניפעג ןרַאדנַאשזרעלטיה עטעשויעצ יד .ּפעק ערעזדנוא וצ ןייגסיוא ןלעוו

 יגָאז ןוא סעװַאלבָא-רענַאזיטרַאּפ ענעגנולעג טשינ ערעייז ראפ לזאזעל-ריעש םעד

 ןטלַאה עכלעוו ,ןדַי-ָאטעג עקינעּפשרעדיװ יד ןגעק סעיסערּפער עפרַאש ןָא

 ."ןטידנַאב-דלַאװ, יד טימ טקַאטנָאק ןעמייהעג ַא ןָא

 -רַאפ יד ,רימ זַא סיוא טמוק סע .עגַאל עשימָאק-שיגַארט ַא ךיז טפַאש סע

 -ײּפ ערעזדנוא זַא טָאג ןטעב רדסכ ןפרַאד ,ןדַיי-ָאטעג עטקינייּפרַאפ ,עטכַאמש

 ןיק ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק ...הלילחו-סח לָאז ,רעדרעמ ערעזדנוא ,רעקינ

 רעמָאט ,לייוו .ןפערט טשינ ייז לָאז סקיב-רענַאזיטרַאּפ רעטרעװַאשזרַאפ ַא ןופ ליוק

 ."עשטיוד-סקלָאפ ןעטדָאט ןעדעי ריפ ןעדוי 100, טכַארבעגמוא ןרעוו ,ָאי

 טשינ טייצ רענעי ןיא טמוק ןיירַא דלַאװ ןיא ףיולעג-ןסַאמ ַא ןופ עגַארפ יד

 בילוצ ,בגא .דנַאטשוצ-טימעג םענײמעגלַא ןקידטלָאמעד םעד בילוצ טכַארטַאב ןיא

 -ןסַאמ רעקיטייצירפ ַא טײדַאב טירש ַאזַא טלָאװ ,ןשינעטלעהרַאפ עקידטלָאמעד יד

 .דרָאמטסבלעז

 ןוא שיזיפ --- ,עסַאמ רעסיורג ַאזַא ןופ ןרעדָאפ טנעקעג ןעד ןעמ טָאה יצ

 -יּפ ןוא סרעטומ עטּפעשעגסױא ,עטלפייווצרַאפ ,םינקז עטּפעשעגסױא קיטסיײיג

 ,טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא ,עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ ןלָאז ייז ,רעדניק ךעלעצ

 עשישטייד ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןפיול ןזָאל ךיז ןוא ןטָארד-לכעטש יד ןקַאהרעביא

 יד טקרעמַאב ןעוועג דלַאב רעכיז ןטלָאװ ןשטייד יד ?ןליוק עשיאייצילָאּפ ןוא

 ןשטייד ןצנַאג םעד טלעטשעג ןטלָאװ ןוא עסַאמ עקידנפולטנַא ,עטריזינַאגרָאמוא

 ןופ לייט רעטסערג רעד טלָאװ געיעג ןצרוק ַא ךָאנ ןוא ,סיפ יד ףיוא ןָאזינרַאג

 יד .טױט םוצ טקינײּפרַאפ ןוא טּפַאכעג דלאב ןרָאװעג ןדִיי עקידנפױלטנַא יד

 לױק עשטייד יד ןעמעוו ,ךעלטשער ענעגָאלשעגּפָא ,ענעּפָאלטנַא ?עכעלקילג ,

 -נָאלבעגמורַא טַאהעג לַאפ ןטסעב ןיא ןטלָאװ ,טכיירגרעד ןעוועג טשינ טלָאװ
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 -ַאפ יד ןופ ןרעוו וצ טקרעמַאב טשינ ידכ ןוא ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא טעשזד

 ,ןעגנוטכיר עטנַאקַאבמוא ןיא קעװַא ייז ןטלָאװ ,םיחצור עשיסורסייוו ,עשירעטער

 ?ןײרַא דלַאװ ןיא ?ןיהּוװ .ןיירַא טלעו רעד ןיא םתס

 ײז .ןעטיב םורַא ךיז ןעניפעג ,עטכידעג ןוא עפיט ,רעדלעוו ליפ רעייז ,ָאי

 סָאװ םענייא ןדעי טייקיפוס-ןיא רעייז ןיא ןעגנילשוצנייא טיירג לָאמעלַא ןענעז

 טלדנַאװרַאפ טייצ רעדעי וצ ךיוא ,רעבָא ,ןענעק ייז .טלקמ-םוקמ א ךיז רַאפ טכוז

 ןכוז סָאװ יד רַאפ ,םירבק ןָא ןימלע-תיב ַא ןיא ,טרָא-ור ןקיביײיא ןַא ןיא ןרעוו

 סָאד ?רענַאזיטרַאּפ יד וצ ?ןָאטוצניהַא ךיז וו זיא .שינעטלעהַאב ַא ,ץוש ַא טרָאד

 ףיוא ךיז ןעִיצ ייז ;ליפ רעייז ָאד ןענעז רעדלעוו .סערדַא ןַא ןָא עמריפ ַא זיא

 רענעי וצ ,רעבָא ןענעז רענַאזיטרַאּפ .רעטעמָאליק רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ

 ףיוא עטגלָאפרַאפ ןוא עטגָאיעג וצרעד ןוא ןלייצ וצ רעגניפ יד ףיוא ןעוועג טייצ

 רעד ןיא ןעוועג טריסערעטניארַאפ טשינ רעכיז ןענעז ייז .טירש ןוא טירט ןדעי

 עטנפָאװַאבמוא ןופ *טפַארק רעשירעטילימ , ייז רַאפ רענעשטנווועגמוא רעקיזָאד

 .."סעדישז, עטסַאהרַאפ ױזַא יד ןופ ךָאנ וצרעד ,רעדניק ןֹוא ןעיורפ ,גרַאװטלַא

- 

 רעטיירב ריא :טגָאזעג רעקיטכיר -- עינרעקוצ (יקסווָאטקיד) סעושוהי הנח

 עשימייה סָאד ןעוועג ,"ןטייצ עטוג , יד ןיא ,לָאמַא ךָאנ זיא -- קענַאג רענרעצליה

 ןטרָאד .טנגוי רענעטיב לייט ןסיורג ַא רַאפ עלעקניוו-סגנולייוורַאפ עכעלטימעג

 ןופ ןפרַאװּפָארַא ,םיתבש ןוא ןטנוװָא עיירפ יד ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ

 -גנַאל רענדונ ןוא ןגרָאז עכעלניילק עריא טימ טיײקידעכָאװ עכעלגעט-גָאט יד ךיז

 ןיא עינרעקוצ ,רעקיצנייא טעמכ ,רעד ןופ ןוט וצ שַאנ ַא סעּפע רעוו .טייקילייוו

 ןופ טפַאשלעזעג רעכעליירפ רעד ןיא ןעניפעג וצ ךיז רעדיו רעוו ןוא לטעטש

 ןצעביק ,ץיוו ןשירפ ַא ןרעה ,סעטרבח ערעייז טימ רעטכעט עטנחַאב ייווצ סהנח

 .ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ ןכַאמ קזוח ןוא

 ןשיווצ ,לביטש:-םיתמ ןטמיוצרַאפ ןיא ,ָאטעג ןטרַאּפשרַאפ-גנע םעד ןיא ךיוא

 ,עיטַאּפַא ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ ענעסערפעצ ,סנטָאש-ןטעלעקס עקידעבעל יד

 טצעזעגרָאפ קידתונשקע לזיירק-טנגוי עכעליירפ עקיזָאד סָאד טָאה ןַאד ךיוא

 טָאה ןוא שואי ןקידנשרעהַאב םענופ ןרעדנוזוצּפָא ךיז טימַאב ,ץנעטסיזקע ןייז

 ךיז ידכ עלעקניוו קיטכיל ַא טכוזעג שינרעטצניפ רעטכידעג רעקיטנװָא רעד ןיא

 טשינ זַא ,רָאלק -- ןטונימ-סנבעל עקידנעייגסיוא עטצעל יד ןיא ןעיירטשעצ וצ

 עקידהיחמ ןוא גרַאװשַאנ יד ןָא ןוא קענַאג ןקידתובחר ןקידרעִירּפ סהנח ףיוא

 טוג ךיוא זיא סע .קיטכיוו טשינ זיא סָאד רעבָא .עינרעקוצ ריא ןופ ןעקנַארטעג

 סעכעבעב טימ ןיא רעדָא ,לרעמיצ ןקידתופתושב ,ןטניױוװַאב-גנע ריא ןיא ןעוועג

 ,טײקטסערּפעג ןוא טפַאשגנע יד רעסערג סָאװ ,טרעקרַאפ .ףיוה ןטלעטשעגנָא

 ךיז טפַאש סע .ןטייוצ םוצ רענייא רעטנענ ,רעכעלשטנעמ ןעמ טרעו רעמ ץלַא

 ןּפעלש ןופ דיחי םעד לָאמלייט טיײרפַאב סָאװ ,גנורעדירברַאפ עמַאזניימעג ענעי

 ןקירב-סגנוטער עלַא .ןגרָאז ענעגייא יד ןופ טסַאל ערעװש יד ךיז ףיוא ןיילַא

 ערעייז זַא טגרָאזעג טוג ןיוש ןבָאה ןשטייד-רעלטיה יד ,טנערברַאפ אלימב ןענעז
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 -ַאיטסעב יד .ןרעוװ ןענירטנַא טשינ לגענ עשירעדרעמ ערעייז ןופ ןלָאז תונברק

 דַיי ןדעי רַאפ ןבעל ןטימ טײקכעלטרָאווטנַארַאפ רעוויטקעלָאק ןופ הריזג עשיל

 יד טנגוי רעד רַאפ ןסָאלשרַאפ ןצנַאג ןיא טָאה ָאטעג ןיא ןלעפ רָאנ טעװ סָאװ

 .ןיירא דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ךרוד ,גנוטער ןופ טייקכעלגעמ עקיצנייא

 שטָאכ ןעניפעג ךיז לָאז סע ןלעטשוצרָאפ ךיז ךעלגעמ ןעוועג ןעד זיא יצ

 ןגָארט ןוא ןבעל ןגייא ןייז ןעװעטַאר ןלעװ לָאז סָאװ רעכעלטנגוי רענעטיב ןייא

 -נייק טלָאװ סעכלעזַא ,ןיינ ?סנבעל עטכַארבעגמוא רעטרעדנוה ןסיוועג ןייז ףיוא

 "יז ַא ןדיימוצסיוא געווסיוא םוש ןייק ָאטשינ -- סע טסייה .ןעשעג טשינ לָאמ

 -סנבעל עטלייצעג ןופ דָאירעּפ-סגנַאגרעביא ןקיזָאד םעד ריִמָאל ָאט ,טיוט ןרעכ

 ,טײקיזָאלגרָאז רעקידנסעגרַאפ ןיא ןעגנערברַאפ טוט ןכעלרעדיוש ןוא ןטונימ

 רעד ןופ ןייז רעטייוו סָאװ ,טייקכעלקריו רעכעלקערש רעד ןופ ךיז ןטלַאהַאב

 ."תומנ רחמ יכ התשו לוכא, ,טיוט ןופ ערעפס

 -סימיסעּפ ענייד טימ גנומיטש רעזדנוא ןכַאמ עילַאק רעהַא וטסמוק סָאװ;

 ןיפ ןזעוו ַא סָאד טכַאמ רע יוװ ןָא רָאנ םיא קוק ?םינּפ ןטגרָאזרַאפ ןוא דייר עשיט

 עקיסייב ןופ םינּפ-תלבק ַאזַא טימ ."רעמ טשינ ןוא ןעמ טברַאטש לָאמנייא ,טיוט

 עכלעוו ,םירבח עניימ ךרוד ןעמונעגפיוא ךיא רעוו טָאּפש ןוא רעטרעווכעטש

 ןוא זיוה סעושוהי הנח ןיא ןסעזעג ,גָאט-סטעברַא ןרעווש שיזיפ רעייז ךָאנ ,ןענעז

 -רַאפ ןעוועג ,ןבעל ןעיורג ןקילייוטיײצ םעד ןיא בײרטרַאפטיײיצ ַא ךיז טכוזעג

 רענעגייא רעד ןופ ןובשח ןפיוא ךיז טלציוועג ,ליּפש-ןטרָאק ןסייה ןיא טפיט

 ןופ ,"לָאמַא; ןטנעַאנ םענעזעוועג ןופ תוישעמ ךיז טלייצרעד רעדָא ,עידעגַארט

 יו סיוא טנייה ןעעז ןוא ןעוועג ןטכענ טשרעקָא ןענעז עכלעוו ןטייצ עטוג ענעי

 .םולח רענעּפָאלעגכרוד ַא

 וצ ךיז געווסיוא ןַא ןַארַאפ טרָאפ זיא רשפא ,הרבח .,טייז ַא ןיא רעטכעלעג,

 ןענָאילימ ןופ תודע עקידרעטעּפש יוװ זדנוא ןֹופ עטלייצעג רַאפ שטָאכ ןעװעטַאר

 געלפ ױזַא -- "הצע ןַא ןטכַארטַאב ןעמַאזוצ רימָאל .סנבעל ענעגנַאגעגרעטנוא

 ןטערטּפָא ןלעוװ טשינ ןוא ןייטשוצ קידתונשקע ייז וצ לָאמלייט ךיא

 ןכוז וטסעװ טלעו רענעי ףיוא .ןגעווסיוא ןוא תוצע ענייד טימ ייג ,ןיוש ייג;

 ןיא ןטונימ-סנבעל ענייד רָאפ ץעז .ץלַא ןָא סעגרַאפ ,טלעוו רעד ףיוא ,ָאד .תוצע

 ןופ סינעג ןעמענקעװַא חוכ טימ סע טעוװ ןעמ זיב .ָאטעג םענעטלָאשרַאפ םעד

 טעוװ דלַאב לייוו ,ךיז טזָאל סע לפיוו ףיוא ןעהעש עטלייצעג עטקנעשעג ענייד

 ןופ רעכעב םענופ קנירט .קיבייא ףיוא ןרעוו ןסירעגרעביא םעדָאפ-סנבעל רעד

 -טשינ ַא סע ןלעװ טנעה עלַאטורב עכעלרעדרעמ יד ...ףוס ןזיב ןבעל טקיניײּפעג

 ."ןטימניא ןסײרסױרַא ייס יווװ ייס ריד ןופ סטקידנעעג

 ץרַאה ןטקיטיײװעגנָא ןפיוא רענייטש ערעווש יו ןקירד תוקיפס ןופ ןליפעג

 -סיוא םוש ןייק עקַאט ןעד ןיוש זיא יצ :ןסיוועג סָאד ךעלרעהפיואמוא ןקינייּפ ןוא

 עלַא ןיוש ןעד ןענעז ?זדנוא ןופ ענלצנייא רַאפ ןליפא ,ןבילברַאפ טשינ געוו

 ןרָאװעג טכַארטעגכרוד שטָאכ ,גנוטער רעזייוולייט ןופ ןטייקכעלגעמ עלעוטנעווע

 טעוװו ןילַא תומה ךאלמ רעד רעדייא ןווורּפ ךָאד רשפא ?ןצעמע ךרוד

 ַא לָאמעלַא טשינ זיא -- ?טיוט ןפיוא ןפייפ , ...?ןזיל ?םעלבָארּפ, עקיזָאד סָאד
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 -עגסיוא סע ןעק רעכיג ,הרובג רעקיטסייג ןופ ,טיקטסעפ-רעטקַארַאכ ןופ ןמיס

 רעקיטסייג ןיא טיײיקיזָאלטומ ,טײקיטנעהּפָא ןופ ןכייצ ַא יו ןרעוו טשטייט

 ?טיוט ןרַאפ ןקערש וצ ךיז ָאי רעסעב טשינ לָאמַא ןעד זיא זיצ .טײקכַאװש

 -ייא ןיימ ןופ טסולפנייאַאב טשינ ךיוא רעוו ןיילַא ךיא ,זיא תמא סָאװ רעבָא

 ...ןַאלּפ-סגנוטער ןקידתושממ ןייק טשינ לייוורעד עז ןוא ?קיגָאל, רענעג

 ערעזדניא ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוריזג רענעטיב ערעדנַא ליפ ןשיווצ

 רַאסימָאק:סטיבעג רעמינָאלס ןיפ הריזג ַא סױרַא גָאט ןסיוועג ַא ןיא זיא ,ּפעק

 -עג עשידִַיי ערעדנַא ליפ טימ ןעמַאזוצ זומ ָאטעג רענעטיב רעד זַא ש"חמי עקיה

 ןַא טרָאד ןפַאש ןוא םינָאלס ןייק טיילעגנוי לָאצ ערעסערג ַא ןקישסױרַא סָאט

 ןוא טנגוי ןופ ןרָאװעג טקידיילעגסיוא יו טעמכ זיא ָאטעג רעד .רעגַאל-סטעברַא

 יד טימ ןייז טציא טעוװ סָאװ :עטלּפָאט ַא ןעוועג זיא גרָאז עקידנקַיודמואַאב ידי

 ןיא ןענעז ןטפערק-סטעברַא ענגוי יד יו םעדכָאנ ,ענעבילברַאפ ָאטעג ןיא

 רעטכעלש ןייק טשינ הלילח סָאד זיא יצ ?ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא לייט ןטסערג

 -עיורט יד טגרָאזַאב קרַאטש ןעמעלַא טָאה ,רעדיוװ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ?ןמיס

 .עטקישרַאפ יד ןופ לרוג ןגעוו תורעשה יד ןוא ןעגנַאלק עקיר

 יד .ןכָאװ עכעלטע זיולב ןעװעג ךיא ןיב רעגַאל-סטעברַא רעמינָאלס ןיא

 סָאװ טיוט ןשילרעטסיוא ןטכירעגמוא ןַא רַאפ קערש ןוא ןליפעגרָאפ עכעלנייּפ

 סָאװ תועידי עמייהעג יד טול ,זדנוא רַאפ וצ ןטיירג סעיטסעב עשירעלטיה יד

 -כעה רעד וצ ךימ ןריפרעד ,עטקישרַאפ-רעגַאל יד ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה

 סָאװ זיירּפ ןדעי רַאפ ךיז ייב סילשַאב ךיא .גנולפייווצרַאפ ןופ עפוטש רעטס

 ןייק ךיז קידנבעגּפָא טשינ .ןזָאלרַאפ וצ רעגַאל-טסנעּפשעג ןקיזָאד םעד רעלענש

 טירש רעשילַאקיזיר ַאזַא סָאװ ןצנעוװקעסנָאק עכעלרעפעג-סנבעל יד ןגעוו גנונעכער

 געוו ןיא סופוצ ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא ךיז ךיא זָאל ,ןעגנערב ךיז טימ ןעק

 ןופ טָאברַאפ םעד ןגעוו קידנרעלק טשינ ,ָאטעג "ןרעכיז; םעד ןיא קירוצ ,ןיירַא

 רעקידטלָאמעד ןיימ זַא ןייז הדומ ןפָא טנייה זומ ךיא .טכַאמ רעשירעלטיה רעד

 סָאװ םעד ץָארט ,רעכעלטרָאװטנַארַאפמוא ןַא ןעוועג זיא טירש-סגנולפייווצרַאפ

 .גנונעכערסיוא רעשיטקַאט רעסיוועג ַא ףיוא ןעוועג טציטשעג זיא רע

 ,רעגַאל ןופ ןפיױלטנַא ןרַאפ טָארדעג רימ טלָאװ סָאװ ,טיוט ןופ רַאפעג יד

 םעד טימ גנוקידנעטשרַאפ רעקידרעירּפ ַא קנַאדַא ןדיימוצסיוא ןעגנולעג רימ זיא

 ךיא ןעמעוו טימ ,עקײמַאל סורסייו םעד ,דָאב רענעטיב רעד ןופ רעטליייורַאפ

 ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןעוו ,ןטייצ-טעיווָאס יד ןופ ךָאנ טעדניירפַאב טוג ןעוועג ןיב

 -רעלטיה יד ייב .גנוטכירנייא:-דָאב יד ןריזינַאכעמ ןוא ןעיוברעביא םייב טעברַאעג

 יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא םיא ןוא תוכלמל בורק ַא ןעוועג רע זיא ןטייצ

 םעד ןיא .דָאב רעקיצניא רעד ןוא ןלימ עשיטָאטש יד רעביא גנוטלַאוװרַאפ

 ךיז ןעגנולעג רימ זיא רעגַאל רעמינָאלס ןופ ןפָאלטנַא ןיב ךיא ןעוו גָאט ןבלעז

 רעד ןיא ןעמיטשַאב וצ ךימ המכסה ןייז ןגירקוצסױרַא ןוא ןפערט וצ םיא טימ

 ,טקיטיינעג קרַאטש טלָאמעד ךיז טַָאה רע ןכלעוו ןיא ,רעצייה-ןישַאמ ַא רַאפ דָאב
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 רעקינַאכעמ ןוא *ןַאמכַאפ, רעסיורג ַא יו טלעטשעגרָאפ םיא רַאפ ךימ בָאה ךיא

 -רַא:טכַאמ עשטייד יד ייב טריפעגכרוד לעיציפָא עיצַאנימָאנ ןיימ טָאה רע ןוא

 םעד ךרוד ןרָאװעג טריזילַאגעל םורַא ױזַא זיא ָאטעג ןיא ןביילב ןיימ .ןענַאנ

 ןייז ןופ טפַאשרענגעק רעקרַאטש רעד ץָארט ,ףעש-עירעמרַאדנַאשז רענעטיב

 ןקיזָאד ןיימ רימ טָאה רעכלעוו ,ש"חמי רעבעוו רעגיוז-טולב םעד ,רעטערטרַאפ

 ןעקנעש טנעקעג טשינ ןפוא םושב *ןכערברַאפ;

 -יורג יד טפַאשרַאפ לכ-םדוק רימ טָאה רעצייה-דָאב ַא יו ןטסָאּפ רעיינ ןיימ

 העש 24 עצנַאג ,ןטָארד-ָאטעג יד רעסיוא יירפ ךיז ןגעויַאב וצ ?עיגעליווירּפ , עס

 .עצײלּפ רעד ףיוא עטַאל רעלעג רעד ןָא וליפא ,תעל"תעמ ןיא

 ,ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ןישַאמ-ףמַאד יד ןצייה ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןיימ
 ,גנורעקלעפַאב רעשיסורסייו רעד רַאפ דָאבציװש ַא ןטיירגוצ קיטיירפ ןדעי ןוא
 -סיטַאס-המקנ עקיצנייא ןיימ .ןּפעש תחנ קינייו רימ ןופ ,רעבָא ,טגעלפ עכלעוו

 ַא ןריזינעצסניא סָאד ןעװעג זיא ,בָאה טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,עיצקַאפ
 ןבָאה ייז יו ,ערַאּפ רעסייה טָאטשנָא ןוא ןישַאמ רעד ןיא טקעפעד ןטשרמולכמ
 עיצרַאּפ רעשּפיה ַא ךָאנ .רעסַאװ טלַאק ןעמוקַאב םיוק ייז ןגעלפ ,טַאהעג ביל
 טזמעג הרירב תילב ךיז ייז ןבָאה ,גנונעכער ןיימ ףיוא ןעיירשעג ןוא תוללק
 | .ןײגקעװַא ןוא ןוטנָא קירוצ

 ןיא ךיו ןשַאװ וצ ןעוועג ןטָאברַאפ גנערטש ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא ןדִיי רַאפ

 ןפרַאװ *עסַאר רעשירַא רענייר, רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ּוװ ,דָאב רעבלעז רעד

 .ץומש רעייז ּפָארַא ךיז ןופ

 "עג יד ןופ דָאב יד טלײטעגּפָא טָאה רעטעמ קיצפופ ַא ןופ חטש רעניילק ַא

 םייוג יד ןוא ןלַאפוצ טגעלפ טנוװָא רעקיטכַאנוצ-קיטיירפ רעד ןעוו ןוא ןטָארד-ָאט

 רעד ןיא "טקעפעד,סיוא ןרעוו םעצולּפ טגעלפ .ןעגנַאגעצ ןבָאה ןיוש ךיז ןגעלפ

 רעד ךרוד ,ןכײלשנײרַא םייהעג ךיז ןגעלפ ןדַייײָאטעג רעקילדנעצ ןוא ןישַאמ

 א ןופ ןבָאה האנה ןוא ןיירַא דָאב ןיא ,רעטצנעפ ןכרוד רעדָא ריט-רעטניה

 ןיא ץלָאה ןקַאה ןעמוק וצ ןטָאבנָא קיליוויירפ ךיז ןגעלפ ןדִיי ליפ .ענַאװ רעסייה

 יב .ןדָאבּפָא ןענעק וצ ךיז ךָאנרעד ידכ ,"טנַאה עטייווצ; ןיימ ןרעוו רעדָא דָאב

 דַאב עסייה ַא זיא ָאטעג ןיא ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה ערעווש עקידטלָאמעד יד

 ,טייקידנעווטיונ עטושּפ ַא ןעוועג

 ןעוועג זיא גָאט רעד .תבש ןעוועג זיא ךָאװ ןיא גָאט-סטעברַא רעטייווצ ןיימ

 ןייק ןייז טרָאטעג טשינ דָאב ןיא טָאה טלָאמעד .ןשטייד יד רַאפ זיולב טמיטשַאב

 סנױזַא ךיז ןענעק וצ סיורג וצ ןעוועג זיא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ,טקעפעד

 ,"עטסעב , יד ןופ רענייא יו טנכערעג ץַאלּפ -סטעברַא ןיימ ךיז טָאה ךָאד .ןביולרעד

 ןוא ּפָאק ןרעביא ןענַאטשעג טשינ רימ טעברַא רעד ייב רענייק זיא סנטשרע לייוו

 -- סנטייווצ ןוא ,ןעמוקַאב טשינ סנקעטש ןייק ךיא בָאה ןקור ןרעביא םענייק ןופ

 ."טייצ רעדעי וצ , ךיז ןדָאב ןֹופ עיגעליווירּפ יד

 -ַאב א יד ףיוא ןלַאפעג טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ זיא טייצ רעד טימ

 -דָאבציװש יד רעטנוא .דָאב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןטייקכעלגעמ-שינעטלעה

 טשינרָאג לָאז סע ןוא ןָאזרעּפ 20 ַא ןקעטשרַאפ טנעקעג יירפ ךיז ןבָאה ּפערט

 עקיזיר ייווצ ןענַאטשעג ןענעז םעדיוב ןפיוא ךיוא .םענייק םעד ןגעוו ןלַאפניײיא
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 -ַאב עטריקסַאמרַאפ טוג ַא יװ ןעניד טנעקעג ןבָאה עכלעװ ,ןעלסעק-וורעזער

 | .שינעטלעה
 ןרָאװעג ןעקנַאדעג עניימ עלַא ןוא ןזעו רעצנַאג ןיימ ןענעז זייווכעלסיב

 ַא ןטיירגוצוצ ,ןַאלּפ -סגנוטער ןסיורג ַא ןטכַארטַאב ןטימ זיולב ןעמונרַאפ

 גנַאל טנעקעג טשינ ךיז ןַאלּפ ןקיזָאד םעד טימ בָאה ךיא .דָאב ןיא שינעטלעהַאב

 םענעמוקעגוצ טימ לופ ,ןײרַא רימ ןיא טלָאװ המשנ עיינ ַא יװ .ןיילַא ןגָארטמורַא

 גלָאפרעד ןיא ןביולג ןוא טייקרעכיז ןופ ליפעג ַא .טומ ןשירפ ןוא טסול-סנבעל

 ןגנע ןַא רַאפ ןקעלּפטנַא וצ םיא ןסיוטשעג ךימ טָאה ןַאלּפ-סגנוטער ןקיזָאד ןופ

 רָאנ ךימ ךיא בָאה עיצַאריּפסנָאק ןוא םימעט-סטייקרעכיז בילוצ .םירבח זיירק

 רעייז ךייש סָאװ ןעוועג רעכיז ןיב ךיא עכלעוו ןיא עקינעי יד רַאפ טױרטרַאפנָא

 ,ץלַא ףיוא טייקטיירג רעקידנעטשלופ

 וצ גָאט ןופ ןרָאװעג טייצ רענעי וצ זיא ָאטעג ןיא גנומיטש ענײמעגלַא יד

 -ייוצ רעד ןופ רעגרע ןעוועג זיא הרושב-בויא ןייא .רעטקירדעג רעמ ץלַא גָאט

 טָא םעד ןופ תושמשה-ןיב רעד ןליפ ןעמונעג קרַאטש ןיוש ךיז טָאה סע .רעט

 טסעומשעג ןפָא ץנַאג וליפא ןיוש טָאה ןעמ .ןבעל-ָאטעג ןקידנעייגרעטנוא דלַאב

 רעד ..."קעווצ ןסיוועג , ַא רַאפ וצ ןטיירג םייוג יד סָאװ ,רעבירג עסיורג יד ןגעוו

 .רעניווװנייא-ָאטעג עלַא טעמכ טּפַאכעגמורַא טָאה רעביפ-"סענָארכס; רעשינַאּפ

 -עג טנעה יד טימ שממ טכַאנ ייב טכַאנ ,סעקשַארומ יוװ ,ןבָאה סיורג ןוא ןיילק

 ןבָארגרַאפ וצ ידכ ,סעגָאלדָאּפ יד רעטנוא ןדָאב םעד רעטצניפ רעד ןיא ןבָארג

 העש עזייב יד ןעוו לַאפ ןפיוא שינעטלעהַאב "רעכיז, ַא ןיא החּפשמ רעד טימ ךיז

 ןעמ טָאה שרעדנַא ןעד יו ?ןוט טנעקעג רעמ ןעד ןעמ טָאה סָאװ .ןקורנָא טעוו

 םעד ןבעל סָאד ןעױרטעגנָא :עקיצנייא סָאד רָאנ זיא ןבילברַאפ ?ןריגַאער טנעקעג

 .לטימ-סגנוטער ןטפַאהלפייווצ ןקיצנייא-ןייא ןקיזָאד

 ןלָאמש םעד ןיא ךיא בָאה ןטכַאנרַאפ-ָאטעג עקירעיורט ענעי ןופ םענייא ןיא

 ַא טריפעג ,טױלּפ סענכַאש עבייל ןָא טרַאּפשעגנָא קידנעייטש ,לסעג-*עינרַאדיסח;

 ןטשרע םוצ בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,עכעלטנגוי עּפורג ַא טימ גנוטַארַאב עמייהעג

 יד רעטנוא שינעטלעהַאב רעד ןגעוו ןַאלּפ ןטעברַאעגסיוא ןיימ טגיילעגרָאפ לָאמ

 "נעטש ןיימ בילוצ ,ךיא רעדנוזַאב ןוא ,-- זדנוא ןופ רערעדעי .ּפערט-דָאבציוװש

 -- ןזירק עשטייד ןוא טעשיסורסייו עקידָאטעג:רעסיוא יד טימ טקַאטנָאק ןקיד

 ןעק סָאװ העידי רעדעי ןגעוו ןדלעמ וצ ןוא ןשרָאפ וצ טכילפ יד ךיז ףיוא טמענ

 וליפא ,תועידי עכלעזַא ןופ ךמס ןפיוא .ָאטעג ןֹופ לרוג ןטימ תוכייש ג ןבצלת

 -קיצנייא ןזָאלרַאפ עּפורג עצנַאג יד זומ ,טעדנירגַאב קרַאטש טשינ ןענעז ייז ןעוו

 יד ךרוד ןעמוקַאבנײרַא ךיז טייקיטכיזרָאפ רעטסערג רעד טיכ ,ָאטעג םלד וייוו

 יד רעטנוא ןקעטשרַאפ ךיז ןוא ןיירַא דָאב ןיא גנעגניירַא עטיירגעגוצ רעִירפ ןֹופ

 .ּפערט-דָאבציװש

 בָאה ךיא ןוא רימ ייב ןענופעג קידנעטש ךיז ןבָאה דָאב רעד ןופ ןעלסילש יד

 -פיוא טימ טריקסַאמרַאפ ןייז ןַאד ןלָאז ןריט עקידנסיורד יד זַא ןגרָאז טפרַאדעג

 קינייװעניא ןופ ןבָאה רעטצנעפ יד זיולב .רעסעלש ענעסָאלשעגוצ ענעגנָאהעג

 -נָא יד רַאפ טונימ רעדעי וצ ןענעפע וצ ייז טיירג ,טלטײקעגּפָא ןַייז טפרַאדעג

 ןיא ןקיטכענ ןביילב וצ לַאפ ַאזַא ןיא ,טדערעגּפָא ןעוועג זיא סע .עקידנעמוק
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 ָאטעג ןיא זיא קילג םוצ זַא ,ןזײװסױרַא ךיז לָאז סע סנגרָאמוצ ןעוו ןוא דָאב

 יד טקרעמַאבמוא קירוצ ןזָאלרַאפ ןפרַאד ןעמ טעװ ,ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק

 ןקיטעּפשרַאפ טשינ לָאז רענייק זַא ךיז קידנעימַאב ,טשינרָאג לָאמנייק יו ,דָאב

 רעבָא לַאפ ןיא .ןשטייד יד ייב דשח ןייק ןפורוצסיױרַא טשינ ידכ ,טעברַא רעד וצ

 -ַאב רעדָא ןעמונרַאפ זדנוא ךרוד טרעוו סע ,דָאב ןיא טקעטשרַאפ קידנציז ,ןעוו

 ןעירשעג יװ .ָאטעג ןיא גנוגעװַאב ןייז טשינ לָאז סע עכלעוו ןרעו טקרעמ

 סָאד זַא ןירעד לפייווצ ןייק טשינ רַיימ ןזָאל סָאװ ,וו"ַאא ןעיירעסיש ,ןענייוועג

 -נוא ךעלגעוװַאבמוא ןציז ןַאד ןעמ טביילב ,ןביױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה עמַאזיורג

 וגירקוצסיורַא טייקכעלגעמ ערעכיז יד ךיז טפַאש סע זיב גנַאל ױזַא ּפערט יד רעט

 "כַאנ רעד ןיא ץזָאלקעװַא ךיז ןוא טקרעמַאב טשינ םענייק ןופ טרָאד ןופ ךיז

 יד וצ גנוטכיר רעד ןיא ,ןגָארט רָאנ ןלעװ ןגיוא יד ּווװ שינרעטצניפ רעקיט

 .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ,רעדלעוו רערָאנישטלָאװ

 רעצנַאג רעד ןופ ?ןדחּפ; רעקיצנייא רעד זַא ןייז הדומ ןפָא ךיא זומ טנייה

 עדעי טעמכ ןפָאלעג ןוא טיוט ןרָאפ טַאהעג ארומ קרַאטש טָאה רעכלעוו ,עּפורג

 רענייא אקווד רעדייל ,קנעב עטרַאה עטלַאק יד ףיוא דָאב ןיא ןקיטכענ טכַאנ

 ,אפוג ךיא ...יוו רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג זיא ,ןיילַא
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 גָאטרַאפ ןעִירפ רָאג ןופ .1942 ב"שת ומחנ תבש ברע ,קיטיירפ רעצרַאװש רעד

 יד וצ ךיא טיירג ךעלטנייוועג יוװ ןוא ,גנולײטּפָא-ןענישַאמ רעד ןיא ךיא ייטש

 בייה לָאמ וצ לָאמ ןופ .םירעױּפ עשיסורסייו יד רַאפ דָאבציװש עקידקיטיירפ

 יד ןײרַא פוטש ןוא לצעלק טגעזענּפָא ןַא םענ ,סעזעג ןיימ ןופ ףיוא ךיז ךיא

 ךיז טגעװַאב ןישַאמ-ףמַאד יד .ןוויוא ןקידנעמַאלּפ םעד ןיא ץלָאה ךעלטייש עגנַאל

 טלָאװ יז יו טקנוּפ ,רעלענש ןוא רעלענש ץלַא שיורעג ןקינָאטניײא ריא טימ רדסכ

 "עג עכעלקערש עקידנפיול-לענש יד ןופ םטיר םוצ ןסַאּפוצ טלָאװעג אקווד ךיז

 ןיש ַאטשינ .המשנ ןוא חומ םעד ,געט עטצעל יד ,ױזַא ןקינייּפ סָאװ ,ןעקנַאד

 עטסַאהרַאפ יד ןוא ןרעוו קיטרַאפ טעװ דָאב יד זיב ןטרַאװ וצ דלודעג ןייק טושּפ

 יז בָאה ךיא סָאװ ,ךיז ןשַאו ךעלטימעג .,זָאלגרָאז רעייז ןקידנע ןלעװ ןסורסייוו

 "טקעפעד; ַא ןטיירגוצ רעדיו סעּפע ףרַאד ןעמ .ןעניגרַאפ טשינ לָאמנייק סָאד

 ןיירַא ָאטעג ןיא ןעמוקקירוצ ןוא דָאב יד ןסילשרַאפ ,עּפמָאּפ-רעסאו רעד ןיא

 ןישַאמ רעד ןופ שיור ןקרַאטש םעד בילוצ .טרָאד טרעה ןעמ סָאװ ןרעוו וצ ריווועג

 -ערעג עכיוה סָאד ןוא טירט-לוויטש ערעווש יד טרעהרעד טשינ דלַאב ךיא בָאה

 רעד וצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךימ בָאה ךיא ןעוו .רימ רעטניה סָאװ יירעד

 רעד ,רעטערטרַאפ ןייז ןוא ףעש-עירעמרַאדנַאשז רעד ןיוש ןענעז ,ריט רענעפָא

 'וצפיוא ןזיוװַאב רָאנ בָאה ךיא .ימ ןבעל קינייוװעניא ןענַאטשעג ,רעבעוו ןוילת

 | :ךערּפשעג רעייז ןופ ץַאז ןטקַאהעגּפָא ןַא ןּפַאכ

 ,?ןפָאלטנַא רעגַאל רעמינָאלס ןופ זיא רעכלעוו עדוי רעד זיא סָאד; :רעבעוו

 ןַא ןיא רימ וצ דלַאב ךיז טדנעוו רע "...טרעוו ןגרָאמ רעבָא ,ָאיק :ףעוע רעד

 -רַאפ-דָאב םעד רעביא ביג, :ןישַאמ יד ןטלַאהנייא טסייה ןוא ןָאט רעטגערעגפיוא

 ןיא ןעמוק ןענעק טשינ ןוא ןעמונרַאפ ךעלטמא ןייז רימ ןלעוװ ןגרָאמ זַא רעטלַאוו
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 ןעמוק דלַאב עקַאט ןוא טנייה רעבירעד ןלעװ רימ .תבש ןדעי ךעלנייוועג יוװ דָאב

 דָאב ןיא ןעמוקוצנײירַא ןרעו טביולרעד טשינ לָאז ןסורסייו יד ןוא ןשַאוו ךיז

 .?ןײרַא

 ,רעמַאקצייה יד ףכית ןזָאלרַאפ טשינ ןטלָאװ רעדרעמ-רעלטיה ייווצ יד ןעוו

 ינק עניימ ןוא ןרָאװעג סַאלבטיױט ןיב ךיא יו ןקרעמַאב טנעקעג רעכיז ייז ןטלָאװ

 ץלַא טלָאמעד ןיוש זיא רימ רַאפ .ןלַאפוצמוא ךיילג ןרעטיצ וצ ןביודעגנא ןבָאה

 וצ לסיבַא ךיא םוק עלייו רעצרוק ַא ךָאנ ..ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ןעוועג

 -כיילג עטכַאמעג יד ןטלַאה תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא ןקרַאטש ךיז זימ ךיא .ךיז

 ,טייקטיירטשעצ ןוא טעטיירעװרענ ןופ םינמיס ןייק ןזייװסױרַא טשינ ,טכיוועג

 רעדרעמ עקידנגרָאמ עניימ ידכ ,ןעגנורעטש ןָא דָאב יד ןצייה ןצעורָאפ רעטייוו

 -סעה ,רעקיצומש רעייז וצ וצ ןטערט ייז רעדייא ,ןשַאװמורַא טוג ךיז !ענעק ןלָאז

 .עיצקש-דרָאמ רעכעל

 ןוא ןוויוא םייב ָאד ייטש ךיא סָאװ טונימ עדעי דָאש ַא עקַאט רימ זיא סע

 -רָאנ בָאה ךיא סָאװ עכעלקערש סָאד טָא ָאטעג ןיא ןבעגוצרעביא ןפיול טשינ ןעק

 ,ייז ןגעק ךיז טיירג סע סָאװ רעִירפ ןסיוו שטָאכ טרָאד ןעמ לָאז .טרעהעג סָאװ

 .ןביילג ןלעו טשינ רימ טעװ ןעמ ?סָאװ .ןעוועטאר וצ סעּפע טייצ ָאד זיא רשפא

 ןָא רעדיוװ ןיוש ךַאמ ךיא זא ,ףָאלב רעשירפ ַא זיא סָאד זא ןגָאז רעכיז טפוו ןעמ

 רעבָא ,רענגיל ַא ,"רַאקינאּפ, א ןביילב רעסעב ךיא לָאז יאולה ,אליט .קינַאפ ַא

 טעו סע ביוא ,ןרעיודאב וצ רעטעּפש רעדייא ,קַיור ןייז ןסיוועג ןיינ שטָאכ לָאז

 .ןרעױדַאב לָאז סע רע ןייז ךָאנ

 ןקידנע ,סרעקנעה עשטייד יד ,ןטרָאד ןיוש ייז ןלָאז !רָאי עצרַאװש ידלַא וצ

 סָאד ןוא ןליוק עקידנענערב ףיוא יו ייטש ךיא .ךיז ןשַאו רעייז רעלשנש סָאװ

 ןיא קינייועניא ןעמוקנײרַא טפָא ךיא געלפ לָאמ סעדעי .רימ טצַאלּפ דלודעג

 יו ,רעבָא טנייה .ךיז ןדָאב סָאד דלַאב ןיוש ןקידנע ייז יצ ןרעוו וצ ריווועג דָאב

 -שרָאד -טולב ערעייז ןיא םינילת עניימ ךיילג ןקוק ןוא ןײגנײרַא ןעמ ןעק ױזַא

 יו טייצ ענעטלָאשרַאפ יד ךיז טיצ סיעכהל וצ ףיוא יו ןוא ?ןײרַא ןגיוא עקיט

 ...ןייז ןיוש לָאז רע-ל-ע-נ-ש ,דלאוועג ,רעלענש ,רעלענש .טייקיבייא ןַא

 'םייה רעד ןיא ןפורוצסױרַא טשינ ךעלגעמ טייוו יו ןָא ךימ גנע-טש ךיא

 -עג ןקיטנייה ןופ ףיולרַאפ םעד ןסַאלעג ןבעגוצרעביא ,קינַאּפ עשירעטסיה ןייק

 רעד ןופ טייקטסנרע רעד ןגעוו גנוגייצרעביא ןיימ ןוא ןרַאדנַאשז יד טימ ךערּפש

 סרעטָאפ ןיימ ףיוא ,קידנעטש יו .ןָא רעדייל רעבָא ךימ סיוטש ךיא .עגַאל

 ךיוא םיא טגנילעג סע ןכלעוו טימ ,םזימיטּפָא ןשיטסירעטקַארַאכ ןקיטרַאנגיײא

 עטכעלש יד טימ ּפָא טציא זָאל ,ייג ,ריאמ ,ןיוש ייג, .עקיבוטש עלַא ןקעטשוצנָא

 -רָאג טעו סע ןוא ןפלעה טעװ רעטשרעביײא רעד ,תבש ברע זיא'ס ,תורושב

 ".וששעג טשינ

 רע טּפַאכ ןשטנעב-טכיל זיב ןבילברַאפ זיא סָאװ העש עגרַאק עקיצנייא יד

 .ךוב-גָאט םענעבירשעג ליפ ןייז ןיא ןטייז רָאּפ ַא ןבײרשניײרַא ףיוא ןײרַא ךָאנ

 ןייז ןיא טגייצרעביא ןעוועג ךעלרעניא ךיוא רע זיא !ךעבענ רעכעלקילגמוא

 -גָאט ןיא ןײרַא טציא טביירש רע זַא ,טסּוװעג טשינ ןוא םזימיטּפָא זכעלרעסיוא

 ..?תורוש עטצעל יד ךוב
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 ,השמ רעדורב ןיימ ןוא רעטכָאט סרעקעב םעד לדוי ,יקצינשזאנ עקשַאב

 -עג עדייב ןבָאה ,--זדנוא ייב החּפשמ ןייז טימ ָאטעג ןיא טניוװעג טָאה רעכלעוו

 ןיא ןקיטכענ ןייגטימ ןדייב ייז סייה ךיא .עּפורגידָאב רעמייהעג רעד וצ טרעה

 .טדערעגּפָא ןעוועג זיא סע יוװ ױזַא ,דָאב

 ןכַאמ וצ ידכ ,רעדײלק-סטעברַא יד ּפָארַא טשינ ךיז ןופ לעיצעּפס ףרַאװ ךיא

 ריפ'כ ןוא דָאב יד ןצייה םייב ןעמונרַאפ ךָאנ ןיב ךיא זַא קורדנייא ןכעלרעסיוא םעד

 ןענעז סָאד זַא לעטשנָא םעד קידנכַאמ ,ןטָארד-ָאטעג יד רעכביא רעבי יִצ ןדייב ייז

 -.טסנרע ןָא טעמכ םעד וצ ךיז ןעִיצַאב ייז ךיוא .רעפלעה עטשרינולכמ עניימ

 געוװ ןצנַאג ןרעביא ,טייצ עצנַאג יד ןווורּפ ןוא קשח ןָא ךָאנ רימ ןעייג ייז .טייק

 ןרעגלַאװ ךיז ןייג וצ יאדכ טשינרָאג זיא סע זַא ןדערוצנייא רימ ,זאב רעד וצ

 טשינרָאג אלימב טעוװו סע זַא ,קנַאבידָאב רעטראה רעד ףיוא טכַאנ עצנַאג ַא

 ,דָאב רעד וצ טלאוועג טימ רעבָא יז ּפעלש ךיא ...לָאמ עלַא יו ײזַא ,ןעשעג

 םעד ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,רעטצנעפ יד קינייװעניא ןופ ןעלטייקוצּפָא ןָא ייז גָאז

 ןופ ייז רעטניה סילשרַאפ ןוא ,עקידנעמוקכָאנ יד רַאפ גנַאגנירַא !טקרעמַצבמוא

 -עג טרָאד זַא ןלַאפ טשינ טכַאדרַאפ ןייק הלילח לָאז סע ,ריטטּפיױה יד ןסיורד

 .רעצעמע ךיז טניפ

 -רענ ןיימ ץָארט .גנולײטּפָא-ןענישַאמ רעד ןיא ךוזאב ןטצעל םעד דַאמ ךיא

 -טכיזרָאפ יד ןקרַאטשרַאפ ןעז וצ ןייא ךָאד רימ טלַאפ טייקטיירטשעצ רעזעוו

 רעכעלריטַאנמוא רעד ףיוא טכַאדרַאפ ןטסדנימ םעד ןדיימראפ וצ ידכ ,ןעלטימ

 .קירוצ ןוא דָאב רעד וצ ָאטעג ןופ גנוטכיר רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ גנוגעוװַאב

 ןייא ןיא םענ ,עשזַאס-ןישַאמ טימ טנעה יד ןוא םינּפ סָאד סיוא ךיז רימש ךיא

 ערעדנַא ענעדיישרַאפ ייר ַא רעטייוצ רעד ןיא ןוא לסילש-ןרער ןגנַאל ַא טנַאה

 טייקנסאלעג "רעקידלושמוא, ,רענעטלאהעגנייא ןא טימ ךיז זָאל ןוא םירישכמ

 ןיא ךיא ייג ,ןישאמ רעד ןיא ןרָאװעג עילאק סעּפע זיא סע .ןירַא ָאטעג ןיא קירוצ

 ...ןכַאמטכערוצ ָאטעג

 -ַאב וצ ךיז ימַאב ךיא ,ןקילב עזעוורענ ךיז םורַא ךיא ףרַאװ געוו ןפיוא

 זיא ןגעקטנַא רימ טמוק סָאװ רעטשרע רעד .עּפורג-דָאב רעד ןופ ןצעמע ןקרעמ

 -אב סָאװ עכעלטנגוי עקיצנייא יד וצ טרעהעג רע ,(יקצעמארטסא) סלדוי לאומש

 קידנעטשלופ רימ טימ זיא רע .ןאלּפ-דָאב ןצנאג םוצ טסנרע רעייז ךיז ןעִיצ

 רע ,דָאב ןיא טכאנ עקיטנייה ןקיטכענ ֹוצ טייקידנעוװטיונ רעד ןיא קימיטשנייא

 דלַאב ןוא עּפורג רעד ןופ ןפערט רָאנ טעװ רע ןעמעו ןדלעמ וצ וצ רימ טגָאז

 .ןקיטכענרעביא דָאב ןיא ךיוא רע טמוק םעדכָאנ

 -ןטרָאק ןקאמשעג א ןיא טפיטרַאפ ןעמ טציז בוטש ןיא ןעינעּפורק ייב

 םירפא ןוא לשרעה :ןסעזעג טרָאד ןענעז ,רימ טניד ןורכז ןיימ יוװ טיול ,ליּפש

 (יקסווָאקדוי) סהרוּפצ לאומש ,(לקינייא סנמלק) יקסווָאקדוי למהרבא ,עינעּפורק

 .רעצעמע ךָאנ זא -עלגעמ ןוא

 ןיש םיא ךיז טָאה סע ,סעקינַאּפ יד טימ ןָא רעדיוו ןיוש ךיז טבייה סע,

 ךיז שַאװ ייג ןוא רעקָאּפ םעד ןקידנע זדנוא זָאל טָא ,עטכישעג עשירפ ַא טמולחעג

 | .,,"םֹורַא לסיבא
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 -ןטרָאק רעייז ןרעטש ןיימ ףיוא עיצקַאער עקידלַאב רעייז ןעוועג זיא סָאד

 ןענעז טכיראב ןקירעיורט םעד ןבעגרעביא םייב רעטרעו עטשרע עניימ .ליּפש

 ,זדלַאה ןיא ןייב א יו ןקעטש רימ ןיא ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טקאהעגרעביא דלַאב

 "עג ןיוש בָאה ךיא .ןסָאגעגּפָא רעסַאװ רעמע ןטלַאק ַא טימ ךימ טלָאװ ןעמ יו

 טשינ טרָאפ ךיא ןיב רשפא ,ןקידנערַאפ וצ טכירַאב םעד קירעביא רַאפ ןטלַאה

 .קיניישט ַא םתס קַאה ןוא ןלטב רעסיורג א יװ רעמ

 -נעמ ןופ גנורירטנעצנָאק עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ךיז טקרעמַאב ןסיורד ןיא

 -טנַאה עזעוורענ טימ ןוא רעמינּפ יד ףיוא ןקורדסיוא-קערש טימ סעּפורג-ןשט

 טרעװ רעיוא וצ ליומ ןופ ךיוה בלַאה ךיז ןעקשוש קיטכעדרַאפ ַא .זעגנוגעווַאב

 עניימ .קינַאּפ-סגנולפייווצרַאפ רענעפלָאהַאבמוא ןַא ןיא טלדנַאוורַאפ ךעלקילבנגיוא

 רעינדור ןבעל :תועידי-ליורג עטקַאהעגּפָא עקידנעייגייברַאפ ףיוא ןּפַאכ ןרעיוא

 -עגנָא ןענעז טָאטש ןיא ...רעבירג עסיורג טיירגעגוצ ןענעז דלַאװ רעילָאּפַאז ןוא

 ...ייצילָאכ ליפ ןעמוק

 גונעג רימ ךיז טכוד זיא סע -- ?ןרעה ןוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא ףרַאד סָאװ

 וצ ,טשינ ךיא עז סעּפע ..ןעװעטַאר ךיז ףרַאד ןעמ ,טונימ עדעי דָאש ַא ...רָאלק

 (שטיווָאקנימ) סעקריובד לסינ :עּפורג:דָאב רעזדנוא ןופ םענייק ,תוחור ידלַא

 -עז רשפא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא קורַאילקש והילא ןוא לשרעה ,הלגעה לעב רעד לכימ

 רשפא .בוטש ןיא ךיז ןּפאכוצניירַא ווּורּפ ןייא ךָאנ ךַאמ ךיא .דָאב ןיא ןיוש ייז ןענ

 טימ ןייגוצטימ עילימַאפ רעד ןופ ןצעמע ןגייצוצרעביא ןעגנילעג ְךדַאז רימ טעוו

 עקירעיורט ,עשירפ עקיטשרעקָא יד רעביא ייז ביג ךיא .דָאב ןיא ןקיטכענ רימ

 טיירג טשינ רימ טימ רענייק זיא רעדייל רעבָא ,סַאג ןיא גנומיטש רעד ןגפוו סיינ

 .ןייגוצטימ

 -ַאב) "ןָארכס, םעד לָאמַאכָאנ ךעלטנירג ךיא רילָארטנָאק ןייגקעיײֵא ןרַאפ

 ןיא בָאה ךיא ןכלעוו ,רעמיצ ןטשרעטניה ןיא בוטש ןיא זדנוא ייב (שינעטלעה

 ךיז גיצרעביא ךיא .טיירגעגוצ םייהעג ןוא לופגרָאז ױזַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ךשמ

 סָאד .קעדוצ-"ןָארכס; רעד ןופ גנוריקסַאמרַאפ רעכעלרעסיוא רעטוג רעד ןיא

 .החּפשמ ןיימ ןופ ןבעל ןגעוו טײקטגרָאזַאב ןיימ ןוא ןסיוועג ןיימ לסיבַא טקַיורַאב

 ןטסדנימ םייב ןוא םיסנ ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז ןײגקעװַא ןרַאפ ןָא ייז גָאז ךיא

 ."ןָארכס,, ןיא ןײגּפָארַא דלאב טכַאדרַאפ

 ןופ רעטרעוו עלופגרָאז עטצעל יד ןרעיוא עניימ ןיא טנייה ךָאנ ןעגנילק סע

 רעטלאק רעד ףיוא ,הלילח ,טשינ ךיז ליקרַאפ ,ריאמ ,עז, :ל"ז רעטומ רעביל ןיימ

 טשינ ךיז טכַאמ ...ןןעלהשמ ףיוא גנוטכַא טוג ביג ןוא עגָאלדָאּפ-דָאב רענענַאטעב

 לסיבא ךיז םײהַא טמוק ןוא סױרַא ןטרָאד ןופ טכירק גָאטרַאפ דלַאב ןוא שירַאנ

 ",.,ןעורסיוא

 ןבייה סע .טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ ָאטעג ןיא גנומיטש עטגנערטשעגנָא יד

 ןייק טשינ טגייל רענייק עכלעוו ףיוא ,סענעצס עקידנסײרצרַאה ןליּפשוצּפָא ךיז ןָא

 ןכערברַאפ ןעיורפ .החּפשמ ןייז טימ ןוא ךיז טימ ןוט וצ טָאה רערעדעי .טכַא

 סרעטומ יד וצ קידנענייו ךיז ןעילוט ךעלרעדניק ןוא טנעה יד טימ ךעלרעמעי

 ..ןלאפעג ייז ףיוא ךיוא ךעבענ זיא טיוט ןרַאפ דהּפ רעד ,ןסיוש

 -ילַאּפ-ָאטעג עשידִיי יד ךאוו רעד ףיוא ןעייטש שרדמה-תיב ןסיורג ןבעל



 א טסיזמוא סשינ .רעטק ַאר

 ןקידנעטשבלעז רעמ ַא טימ ןשטנעמ ַא ןופ יו ,הרצ תע ןַא ןיא רעדורב ןטוג

 ָאנ זי
 5 ך ד

: 
 ַאלשַאב ר עירּפ ן ו

 ד
 רעזדנוא ןשיווצ ןרָאװעג ןס

 -ַאכ
 ןֶָא קידנעטש ןופ ךיא טלַאה סעּפע .רערעכ
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 יד ןיא רעזייווגעוו רעזדנוא ןייז לשרעה טעוװ *סעּפע , ןופ לַאפ ןיא זא עּפורג-דָאב

 רע ּוו ןוא טנאקאב טוג םיא ןענעז עכלעוו ,ןטנגעג-דלַאװ רערָאנ-ישטלָאװ עפיט

 זיא סָאװ רעבָא .רעניווונייא עקיטרָא יד טימ ןטפַאשטנַאקַאב עטיירב ךיוא טָאה

 ןױש ייז ןבָאה יצ :טשינ ייז ןעמוק סָאװרַאפ ?הרבח עקירעביא יד טימ ןעשעג

 טשינרָאג יקצעמארטסא לאומש ייז טָאה יצ ?טדערעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ןסעגרַאפ

 -עמ טשינ זיא סָאד ?ןעמוק טשינ לָאז רע ךיוא ,ןילַא לאומש ןוא ?זבעגעגרעביא

 .ןעמוק ךָאנ ןעמ טעוו אמטתסמ .,ךעלנ

 טקרעמַאבמוא ןיוש זיא טַיװָא רעד .סיורָאפ םַאזגנַאל ךיז ןקור ןעהשש יד

 שזַא טרעה ןעמ .םורַא טשרעה טייקליטש עקיטכעדרַאפ עטיוט ַא ןוא ןלַאפעגוצ

 לאומש טרפב ןוא הרבח יד ביוא זַא רימ טגָאז עקשאב .ןּפַאלק ץרַאה ענעגייא סָאד

 ."רעקִיור ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא זַא. טקַאפ ַא זיא; ,ןעמוקעג טשינ טציא זיב ןענעז

 זיא רשפא זא -- רעטנוא יז טציטש לשרעה ןוא -- רָאפ רעבירעד טגייל יז

 ךיז יאדכ טשינ ...ןפָאלש םייהצ קירוצ ןייג םורא ייווצ העש ַא ןיא/ יַאלּפ ַא רָאג

 רעדורב ןיימ ןוא ךיא ..."קנעב עטרַאה יד ףיוא טסיזמוא טכַאנ עצנַאג ַא ןקינייּפ וצ

 ןקיטכענ ןביילב וצ ןסָאלשַאב ןַאד טרעוו סע ןוא ּפָא שירָאגעטַאק סָאד ןפרַאו השמ

 עלא ןעלטייקראפ רימ ."ןייגרעביא סרעזדנוא לָאז, ןוא ירפ רעד ןיא יב דָאב ןיא

 ןופ רענייא רעדעי ןצעמע ךָאנ ףיוא ןטרַאװ ןיפ ןיוש קידנרינגיזצר ,רעטצנעפ

 עטכַאמרַאפ טימ ןוא ןפָאלש םוצ קנאב ערעמעװקַאב ַא סיוא ךיז טביילק זדנוא

 ןופ ןביירטרַאפ סָאװ ,ןעקנַאדעג עקירעיורט רָאג ןיא ןעקנוזראפ רימ ןרעוו ןגיוא

 ..ףָאלש םעד ןצנַאג ןיא זדנוא
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 וד .ּפערט יד רעטנורַא םוק ,ףיוא ייטש לענש ?טספָאלש וד !ריאמ !ריאמ;

 "ולךיז טוט טנַאװ רעד רעטניה ןסיורד ןיא סָאװ שטָאכ טסרעה

 ךיא בָאה קידלמירד בלאה ןעוו ןרָאװעג ךיא ןיב טרעטיצעגפיוא ןצנַאגניא

 -יובעגנייא יד ןעזרעד ךיז ןבעל ,שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ץָארט ,גנילצולּפ

 .טריזילַארַאּפ יו .השמ רעדורב ןיימ ןופ ןגיוא ענעקָארשעצ יד ,טלאטשעג ענעג

 קידנענעק טשינ ןוא ,רעּפרעק רעטרעטאמעגסיוא רעצנאג רעד ןרָאױעג רימ זיא

 רעטראה רעד ףיוא טדימשעגוצ יו ןבילבעג ךיא ןיב דילג ןייק טימ ןגעװַאב

 ,יירעקשוש ןוא יירעדערעג ךיוה ַא ןּפאכפיוא ןעמענ ןרעיוא עניימ .קנאב רעלָאמש

 -שירַאנ ...שטייד ףיוא רעדיוװ ןַאד ןוא ...שיסורסייוו ,ןיינ ...שטייד ףייא ךיז טכוד

 רעבָא !תוחור ידלַא וצ ..םולח רעטכעלש ַא זיולב רימ ךיז טמולח סָאד !ןטייק

 סָאד ...טדער ןעמ ןוא ...רימ ןבעל טעמכ טָא ,טָא ,טרָאפ ךָאד טייטש ועמ ,דלאוועג

 סיורג טימ ןָא בייה ךיא ...רעשירעלעפַאב ,רעכעה ,רעקרַאטש ץלַא טרעוו ןדער

 יד ּפָארא זָאל ךיא .רעטייוצ רעד טימ ,טנַאה ןייא טימ ןגעוװַאב וצ טייקירעווש

 רעד ןיא עקאט זיא סע ...ךאוו עקאט ןיב ךיא ,ָאי .ףיוא ךיז ץעז ןוא קנַאב ןופ סיפ

 ןעוו ...ןלַאפרַאפ זיא ןעמ ...סיורג זיא ךָארב יד ,טכעלש זיא סע ...טייקכעלקריוו

 ןוא השמ ,לשרעה קנאב ןייא ףיוא רימ ןבעל ןיוש ןציז ,ךיז וצ לסיֵרַא םוק ךיא

 סָאד ךיוא ליפ ןוא ןָאצ וצ ןָאצ ןּפאלק סָאד ייז ייב ךעלטייד רעה ךיא .עקשַאב

 ,סרעּפרעק ענעריורפרעד ,עטעילוטעגוצ רימ וצ ערעייז ןופ ןרעטיצ עקידרעביפ
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 רעגניצ יד יו ,ןגייושליטש טיוט ַא ןיא זדנוא ייב ךרודַא ןעייג ןטונימ עגנַאל

 -סױרַא טרָאװ ַא טנעקעג טשינ טָאה רענייק ,סנעמוג יד וצ טּפעלקעגוצ ךיז ןטלָאװ

 .ןעגנערב

 -עגּפַא יו םעצולּפ טרעו רעטצנעפ-דָאב ןרעטנוא יירעדערעג עכיוה סָאד

 ןּפַאלק רעייז ןוא ןרעה ךיז ןזָאל לוויטש עטסטאדלָאס ןופ טירט טטסעפ .טקַאה

 רעד רעביא טסייר לשרעה .דָאב ןופ טרעטייוורעד רעמ ןוא רעמ ץלא ךיוא טרעוו

 :ןגייוושליטש עטרענייטשראפ סָאד רעטשרע

 -רַאפ ןוא קידרעטיצ זיא עמיטש ןייז --- "?ןייז רעטציא טעוװ סָאװ ,הדבח ,ונ;

 זיא ףוס רעד זַא סיוא טעז; .עטקַאהעגּפָא יו סױרַא ןעמוק רעטרעוו יד ,טקיטש

 "..קידעבעל אמתסמ ןיוש זיא ָאטעג ןיא ,ןעמוקעג

 -ָאה םעצולּפ ךיז ייב עקשַאב סעּפע טרעוו -- "ןסיוו טשינרָאג ךָאנ זעק ןעמ,

 רשפא .ןטכעלש םוצ ןגיילסיוא ץלַא טשינ לָאמנייק ףרַאד ןעמ , -- -- ,רעקידרעפ

 "..זַא ןייז רָאג ןעק סע ,ָאטעג םעד טשינרָאג ןעמ טניימ

 -ַאמ ןופ ןלַאנק עירעס ַא ...רעטרעפ ַא ...רעטירד ַא ...רעטייווצ ַא ...סאש ַא ..

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ..טייקליטש-טיוט עקידמעצולּפ ַא ןַאד ןוא .רעוועג-ןיש

 -צרַאה ַא ךיז טרעה ,לוש רעשירעבייו רעד ןופ ךיז טכוד ,שרדמה:תיב ןסיורג

 -סייוו ףיוא תולוק עכיוה םעדכָאנ דלַאב ןוא שטיווק-ןעיורפ רעצרוק רעקידנסייר

 -נוא רעביא ןעִילפ ןליוק יד ...ָאטעג ןופ ןקע עלַא ןופ יירעסיש ...שטייד ןוא שיסור

 ןעמ טרעה ןענייוועג ןוא ןעיירשעג עכעלשטנעמ ןייק רעמ רעבָא ,ךַאד-דָאב רעזד

 ...ןסקיב ןופ ײרעלַאנק ַא ךיז טרעה סע ...טשינ

 -עטנעמעצ רעסאנ רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג עלא רימ ןענעז טייצ ערעגנעל ַא

 ודנוא ןופ םענייק רַאפ .קערש-עיסלּוװנַאק ןיא ןפרָאװעג ךיז ןוא עגָאלדָאּפ רענ

 ןוש ךיז טָאה עטראוורעד סָאד זַא ןבילברַאפ טשינ לפייווצ ןייק רעמ ןיוש זיא

 טכַארבעגסױרַא לָאמ ַא טימ רימ ןבָאה טרעפעבלַאז עלא טעמכ ןוא ,ןביױהעגנָא

 -ָאד סָאד ..."הטיחש., :טרָאװ עכעלרעפעג סָאד ןּפיל עקידנרעטיצ ערעזדנוא ףיוא

 טכַאנ ןוא גָאט טגלָאפראפ טייצ רָאי ַא רעכעה טָאה סָאװ ,טרָאװ עכעלרעדיוש עקיז

 ...גנוטיידאב עשיגארט ,עכעלקריוו ןייז ןעמוקַאב טציא טָאה ,ןעקנַאדעג ערעזדנוא

 רעבָא ..ןפיירגַאב וצ סָאד םישוח עכעלשטנעמ עלַאמרָאנ טימ ךעלקערש זיא סע

 זיא ץרַאה סָאד םגה ןוא ...טייקכעלקריוו עמאזיורג עטלַאק יד ,רעדייל ,זיא טָא

 ...ןקורט ןבילבעג ןגיוא יד ןענעז טרעניײטשרַאפ ןרָאװעג

 ןקרעמאב רימ .ןגָאט וצ ןָא טּבייה סע .ךָאנ ןרעיוד ןסָאש-ןסקיב ענלצנייא יד

 ןוא רָאה עטרעביושעצ ,רעֶמינּפ עסַאלב-טיוט ,עדימ יד ,ןטייווצ םייב רענייא ,ןיוש

 ןעניפעג רימ וו םורַא וויטקניטסניא ךיז ןקוק רימ .ןּפיל עטנקירטרַאפ עיולב יד

 ךרוד טגנירד סָאװ ,טכיל סָאד ,רעטצנעפ ליפ ָאד ןענעז ןטייז עלַא ןופ .ךיז

 ךרוד ןעמ טקוק טָא זַא ךיז טכוד סע ,ארומ ַא זדנוא ףיוא ןָא טפרַאװ ,ןיירַא ייז

 ןופ ּפערט יד רעטנוא רעטנורַא ריפ עלַא ףיוא ןכיירק רימ .קינייוװעניא ןיײרַא ייז

 -יז ךיז טליפ ןעמ ,טלעטשראפ ןוא רעטצניפ קידנעטש זיא טרָאד .זוויוא-ץיווש

 יו ןצאשוצּפָא ךיז ןעִימַאב ןוא ךיז וצ ןעמוק וצ ךעלעמַאּפ ןָא ןבייה רימ .רערעכ

 ךיז ןעיײרפַאב רעצרעה עקידנפראוו ךיז ערעזדנוא .עגַאל עכעלקריוו יד קירעהעג



 4259 ,עעיב סץענפ

 ,ץפיז ,ןעמַאזניימעג טעמכ ,םענעטלאהעגנייא ןַא ךרוד גנומעלקראפ רעד ןופ סָאװטע

 ךיז ייב סעּפע רע ךיא .טרעטנָאלּפעגפיױא זייווכעלסיב ךיוא ןרעוו רעגניצ יד

 ןיימ רָאפ גייל ןוא טכיוועגכיילג סָאד קירוצ םוקַאב ,רעקידרעפָאה לָאמַא טימ

 -רָאפ ןרַאשוצ ךיז ,ּפערט ערעטצניפ יד רעטנוא ןופ ןכירקוצסיורַא טייקטיירג

 "עוו ריווועג סעּפע ןווורּפ ןוא ,ָאטעג םוצ סױרַא טייג סָאװ ,רעטצנעּכ םוצ קיטכיז

 ןיימ ןגעק שירָאגעטאק בייהנָא ןופ ןענעז עקירעביא יד .ךיז טרעה סע סָאװ ןר

 סע .ןבעגסיוא ןיײלַא ךיז ןוא ןריקיזיר וצ טשינ טניול סע ,גָאלשרָאפ ןשילַאקיזיר וצ

 -רַאפ ץלַא רימ ןבָאה טלָאמעד ןוא ,רעטצנעפ ןכרוד ןקרעמַאב רעצעמע ךָאנ ןָאק

 רעד יו רָאלק זיא סע ;-- רעדורב ןיימ טהנעט -- ןעז םוצ זיא סָאװ, .טליּפש

 רעטעּפש רעדָא רעִירפ ןלעװ עלַא ,הטיחש ַא רָאפ רעטציא טמוק ָאטעג ןיא זַא גָאט

 ,ןבעל ןביילב וצ טנװָא זיב ןעגנילעג זדנוא טעוװ סע ביוא ןוא ,ןרעוו טכַארבעגמוא

 .?דלַאװ ןיא קעװַא טכַאנ עקיטנייה ךַאנ רימ ןעייג

 ךָאנ ךיז טרעה סע ,יירעסיש סָאד טרעהעגפיוא לייוורעד טָאה ןסיורדניא

 -עלַא אמתסמ ייז ןעמ טריפ סָאד .שיורעג-ָאטיוא ןופ גנַאלקּפָא רעטייוו ַא לָאמלייט

 קיטייצכיילג ןוא ,זדנוא ןופ רעדעי ךיז טכַארט -- רעבירג עטיירגעגוצ יד וצ ןעמ

 ןוא ערעייט יד ױזַא יו דליב ַא ןגיוא עטכַאמרַאפ יד רַאפ רָאפ ךיז רע טלעטש

 ןיא טקעדטנַא סרעדרעמ יד ךרוד ןרעוװו רעטסעוװש ןוא רעדירב ,ןרעטלע עביל

 ןוא ןענייועג תונמחר עקידנטעב ערעייז ךיא רעה טָא ."סענָארפס; ערעייז

 -טיוט ערעייז טימ סרעקנעה יד יוװ ךיא עז טָא .ןעיירשעג-רעמָאי עקידנסיײרצרַאה

 סע יו טקנוּפ ,סָאטױא יד ףיוא דלַאװעג טימ ייז ןּפעלש ןעגנונעכיײצּפָא-ןברַאש

 -עבעל יײז ןעמ טריפ ןַאד ןוא ,ןטייווצ ןפיוא רענייא ...םינָאלס ןיא ןעוועג זיא

 םייב ,רעכיז ךיז טדנעװ רעטומ ערעייט יד ...ןיירַא רעבירג יד ןיא טייהרעקיד

 טשינ ןעלהשמ ןוא ןריאמ שטָאכ ןעמ טָאה יצ/, :רעטָאפ םוצ ,בורג םעד ןופ דנַאר

 .."?זדנוא טימ ָאד ןעוט רעדרעמ יד סָאװ שטָאכ ייז ןסייוו יצ ?טּפַאכעג

 ,ץפיז סגנונעגעזעג ןטקיטשרַאפ ןטצעל רעייא רעה ךיא !ערעיײט עניימ ָאי

 עכעלקערש ערעייא ליפ ךיא ,ןגיוא עטנקירטעגסיוא ןרערט ןופ ערעייא עז ךיא

 ךייא ןעק ךיא תמחמ רעקיטש ףיוא ןטינשעצ טרעוו ץרַאה ןיימ .ןדייל-הסיסג

 ..ןפלעה טשינרָאג רעדייל

 -רַאפ רימ ןבָאה ךָאד ,ןעועג טשינ זדנוא ןופ םענייק ייב זיא רעגייז ןייק

 טירט עכעלשטנעמ ןייק .ירפ רעד ןיא ןביז םורַא ןייז ןיוש זומ סע זַא ןענַאטש

 לָאמַאכָאנ ווורּפ ךיא ןוא טייצ שרעגנעל ַא טשינ ןיוש ןעמ טרעה דָאב רעד םורַא

 ןבעג וצ קוק ַא רעטצנעפ םוצ ןייגוצ ןגעוו גַאלשרָאפ ןקידרעִירפ ןיימ ןעײנַאב

 ףיוא קיטכיזרָאפ רעייז ןרַאשוצוצ ךיז וצ גָאז ךיא .טרעה ןעמ סָאװ ןסיורדניא

 ךָאד ןעמיטש הרבח יד .ןרעקקירוצ דלַאב ךיז ןוא ןבעג קוק ןזיולב ַא ,ריפ עלַא

 ףיוא המיא ןוא דלודעגמוא טימ ןטרַאװ ןביילב ןיא ,קערש סיורג ןיא תמא ,ןייא

 .רעקקירוצ ןיימ

 וצ טשינ ךיז ימַאב ,עגָאלדָאּפ רעסַאנ רעד רעביא ריפ עלַא ףיוא ךירק ךיא

 .שער ַא ןכַאמ ןוא ןלַאפמוא טשינ הליחו סח לָאז סע ,קנעב יד ןָא ךיז ןעּפעשטרַאפ

 -ענַאװ ןטצעל םעד ןיא רעטצנעפ עטרימשרַאפ-בלַאה ברַאפ טימ סָאד זיא ליצ ןיימ
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 קרַאמ םעד ,שרדמה:תיב ןסיורג םעד ןעז ןענעק טוג לעװ ךיא ןענַאװ ןופ ,רעמיצ

 -סערט חומ רעד ,ןּפַאלק וצ רעלענש ןָא טבייה ץרַאה סָאד .רעזײהיָאטעג יד ןוא

 ןיא ןיוש ךיא ןיב טָא .טּפַאלקעג רעמַאה ַא טימ םיא ןיא טלָאװ ןעמ יו טעשט

 זיא סע יו לקניווביוש ןטשרעטנוא ןיא עקַאט קרעמַאב ךיא ,רעמיצ ןטצעל

 ינק יד טימ ןיוש ייטש ךיא .ןקוקסױרַא םוצ טוג טקנוּפ ,ברַאפ יד ןבירעגּפָא

 רעוו ךיא ןוא ביוש רענעבירעגּפָא רעד וצ ןגיוא יד רעטנענרעד ,קנַאב רעד ףיוא

 ,..טרעווילגרַאפ ןצנַאגניא

 -ץרַאװש עכעלטע םילָאוװיײט יו םורַא ךיז ןעיירד שרדמ:תיב ןסיורג ןבעל

 ךימ ןבָאה ייז זַא טכודעג רימ ךיז טָאה סע .ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו עטרידנומ

 ןוא ּפָא רעוש םעטָא ךיא .ּפָאק םעד ּפָארַא עלייוו ַא ףיוא זָאל'כ ןוא טקרעמַאב

 ;דליב םַָאזיורג ַא רעדיוו ןגיוא עניימ ןעעזרעד םורַא עלייוו ַא ןיא

 ןישַאמ-טסַאל שסיורג ַא טײטש זה סשמש םעד לווייפ לרעב ןגעקטנַא

 ענעדנובעג יװ ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןגיל ייז .ןשטנעמ טימ ךיוה טקַאּפעגנָא

 -רעד ךיא .יקסווָאקטיד לרעּפ-הרש טייג טָא ...טשינ ךיז טגעװַאב רענייק ,ןסּפעש

 יז .רעטכעט ייווצ עריא טימ ןטייז עדייב ןופ טמערָאעג טייג יז יו דלַאב יז ןעק

 ןקעטש ַא טימ ייז טלעפַאב טנַאיצילָאּפ ַא ...ךעלרעמָאי ןענייוו ןוא םַאזגנַאל ןעייג

 ןצעמע רעדיו ןעמ טּפעלש טָא ..ָאטיוא ןפיוא לענש ןכירקוצפיורַא טנַאה ןיא

 ריאמ ךָאד זיא סָאד ,ָאי .סעילוק ייווצ ףיוא טרַאּפשעגנָא סופ ןייא טימ ,ָאטיוא ןפיוא

 ןעק רע .סופ ַא טריטוּפמַא המחלמ גנַאפנָא ןיא טָאה ןעמ ןעמעוו ,(סאק) סעקליה

 טשינ רעטייוו ןיוש ןעק ךיא !ןיינ ...ָאטיױא ןפיוא ןכירקפיורא טשינ ןיילַא ךעבענ

 -עגפיוא ּפָאק ןפיוא רימ ךיז ןבָאה רָאה יד זַא ליפ ךיא .רימ רַאפ גונעג .ןקוק

 ּפעלשרעד תוחוכ עטצעל יד טימ םיוק ןוא ךעלקערש ןרעטיצ סיפ יד ,טלעטש

 ןעמוק ןעק ךיא זיב ןטונימ עקינייא ייברַאפ ןעייג סע .הרבח יד וצ קירוצ ךיז ךיא

 ןבָאה ןגױא עניימ סָאװ דליב עכעלרעדיוש סָאד ןבעגרעביא ייז ןוא ךיז וצ

 ..ןסעגרַאפ טשינ גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ ןעק ךיא סָאװ דליב ַא ,ןעזעג טשרעקָא

 יד זַא סיוא טזייוו סע .טרעהעגפיוא ךיוא ןיוש טָאה שיורעג-ָאטיױא סָאד

 טכַארבעגמוא ןענעז ָאטעג ןופ ןדִיי עלַא זַא ןוא טקידנערַאפ אמתסמ זיא ?עיצקַא;

 ,ןדַיי ריפ עטמותירַאפ ענעבילברַאפ קיצנייא יד יו טציא ךיז ןליפ רימ .ןרָאװעג

 ןבילבעג ןבעל שינעדנעטשרַאפסימ ַא ךרוד סעּפע זיא סָאװ טשער קירעביא ןַא יו

 טכַאנייב טנייה ןעמ זומ סלַאפנדעי רעבָא ...גנַאל ףיוא שטָאכ יצ טסייוו רעוו ןוא

 -ישטלָאװ יד וצ רעלענש סָאװ ךיז ןגָאלשרעד ןוא ןכירקסױורַא ןעז ןענַאד ןופ

 ריפ עקיצנייא יד ןייז ןלָאז רימ זַא טרעשַאב עקַאט זיא רשפא .רעדלעוו רערָאנ

 ןופ רשפא ןוא לטעטש רעזדנוא ןופ ,הדע רעצנַאג ַא ןופ תודע ענעבילבעגנבעל

 ..ןדִיי ענעמוקעגמוא ךעלטעטש ךס ַא

 -עגפיוא גנילצולּפ ךיז ןבָאה רימ ןעוו גָאטימכָאנ ןעוועג רעכיז ןיוש זיא סע

 ,טירט ענעסַאלעג רעבָא ,עטסעפ ךרוד טייקנקנוזרַאפ רעדימ רעזדנוא ןופ טּפַאכ

 ערעזדנוא רעביאנגנעק טקנוּפ ,םעדיוב-דָאב ןפיוא ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -ַאב רעזדנוא טקעדטנַא ןיוש ןעמ טָאה יצ ?ןכוז ָאד זדנוא ןעמ טייג יצ .ּפעק

 ?שינעטלעה
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 ןיא רעטנענ ןייז וצ ידכ ,ןטייוצ םוצ רענייא רעטסעפ וצ ךיז ןעילוט רימ

 ךָאנ רימ ןגלָאפ םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןוא ,טייקיזָאלפליה רעשיגַארט רעזדנוא

 .שיסורסייו ףיוא טריפעג טרעוו ךערּפשעג סָאד .םעדיוב ןפיוא ןדער עכיוה סָאד

 ןזײרּפש םַאזגנַאל רעייז ןוא רעטייל ןופ ןרעטעלקּפָארַא ןיוש ייז רימ ןרעה טָא

 ןקירד ןוא דרע רעד ףיוא סיוא ךעלצנעג ךיז ןעִיצ רימ .טנַאװ רעזדנוא ייברַאפ

 -רַאפ רעזדנוא ןיא ןיילַא קידנסיוו טשינ ,ליד ןטלַאק ,ןטרַאה םוצ רעמינּפ יד וצ

 רימ רעדָא ןקרעמַאב טשינ זדנוא ןלָאז ייז לטימ ַא ןייז ףרַאד סָאד יצ טייקנריול

 ייןעז טשינ ייז ןלָאז

 סָאלש ןטסקינייועניא םייב ךיז ןעלבַארג סָאד ףיוא ןּפַאכ ןרעיוא ערעזדנוא

 -טימעג סָאד ךעלטייד ןיוש רימ ןרעה רעטציא ,ָאי .דָאב ןיא ריט-טּפיױה רעד ןופ

 -ַאל רעטלַאװרַאפ-דָאב םעד ןשיוװצ רעמיצ-דָאב ןטשרעדָאפ ןיא ךערּפשעג עכעל

 ןלעוװ ,ןרעטש טשינ טעװ יײצילָאּפ יד ביוא ,טנוװָא ןיא? :ןַאוװיא ןוז ןייז ןוא עקיימ

 טימ ןעמענטימ ןיוש רימ ןלעװ לָאמ סָאד .ָאטעג ןיא ןּפאכניירַא ךיז לָאמַאכָאנ רימ

 טעװ רענייק ,םעדיוב ןפיוא ןגיל לייוורעד ןלָאז סעקזילַאװ יד ,קעז ערערעמ ךיז

 "..ןעמענוצ טשינ ייז

 סע .טקױרַאב שּפיה זדנוא טָאה ךערּפשעג "רעקידלושמוא, רעקיזָאד רעד

 טשינ זיא שינעטלעהַאב רעזדנוא זַא ןבילברַאפ טשינ לפייווצ ןייק רעמ ןיוש זיא

 ףיוא קירוצ ךיז ןצעז רימ .זדנוא טשינרָאג טניימ ןעמ זא ןוא ןרָאװעג טקעדטנַא

 ךיא .טרָאװ קיצנייא ןייק ןרילרַאפ וצ טשינ רעהעג רעזדנוא ןָא ןעגנערטש ןוא

 ןלָאז ייז ןייז טלָאמעג ךָאנ ןעק סע זַא ,הרעשה ַא עניימ ןגָאזסױרַא לייוורעד ווּורּפ

 עשידִיי עטביורעגנָא סעקזילַאװ רָאּפ ַא ןטלַאהַאב ןלעװ סיעכהל וצ ףיוא טקנוּפ

 ..ןקעדטנַא זדנוא ןפוא ןקילעפוצ ַאזַא ףיוא ןוא ,ּפערט יד רעטנוא אקווד ןכַאז

 רעטנוא ןופ יו ןוא רעטרעוו עניימ ןקידנע וצ ןזיווַאב טשינ ךָאנ בָאה ךיא

 ונובר ...רעמיצ-דָאב-ץיווש ןיא ןסקאוועגסיוא םעצולּפ עדייב ייז ןענעז דרע רעד

 ייוצ ַא זיולב ,לּפערט ןטשרע ןפיוא סיפ יד טימ ןיוש ייז ןעייטש טָא !םלוע לש

 ןעיירד ןיא ןייא רעדיוו ךיז ןעטשרָאק רימ .זדנוא ןופ ּפָא ייז טלייט טערב קילָאצ

 -יטכיזרָאפמוא ןייא .םעטָא םעד ןטלַאהנייא ןופ טקיטשרעד טשינ ריש ןרעוו ןוא

 ןייק ,קעּפ עלַא יד ןײגנײרַא ןלעוװ ָאד, ...ןלאפעגניירַא ןענעז רימ ןוא ךרָאש רעק

 ;טנעָאנ רָאג טרעוו עמיטש סנַאװיא "..ןכוז טשינ ןיוש ןעמ ףרַאד ץַאלּפ ןרעסעב

 ןוט וצ קוק ַא ןגיױבעגרעבירַא ךיז טלָאװ רע יו ךיילג קורדנייא םעד ןבָאה רימ

 -- ןוא ןענַאד ןופ סױרַא ןיוש ייז ןעייג טָא ,טָאג ןעקנַאד רעבָא .ּפערט יד רעטנוא

 לָאמ ַא רעדיוו ןענעז רימ .ריט יד ךיז רעטניה וליפַא ןכַאמרַאפ ייז -- רעסעב ךָאנ

 .טעוועטארעג

 עשילרעטסיוא ןַא רָאפ טגָאלש ןוא רעטנענ רימ וצ וצ ךיז טראש עקשַאב

 -נוה זיא יז .רעטנַאקַאב רעטסעב ריא ןטייצ-ןטעיוװָאס יד ןופ ךָאנ זיא ןַאוװיא :ךַאז

 רעבירעד זיא סע ...ןטַארַאפ טשינ יז טעװ רע זַא ,טגייצרעביא טנעצָארּפ טרעד

 ןעשעג זיא סע סָאװ ןסיוורעד ךיז םיא ייב ןוא ןײגסױרַא םיא וצ לָאז יז יאדכ

 ..."תוירחא ןיימ ףיוא ,רימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ,, .טלעוו רעד ןיא טלַאה ןעמ ּווװ ןוא

 ןעמונעג טשינ טכַארטַאב ןיא רָאג זדנוא ךרוד טרעוו סָאד זַא ךעלדנעטשרַאפ
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 ,יוג א ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז ןעמ ןעק טנעמָאמ ןכעלרעפעג-סנבעל ַאזַא ןיא

 יז ןלעוו רימ ןעוו ךָאנ טרפב ןוא ,רעטנַאקַאב רעטוג רָאג ַא ןייז וליפא רע געמ

 עקשַאב .טעברַא-בױר רעכעלדנעש רעייז ייב ךיז ןעקרָאּפ םייב ןפערטנָא טקנוּפ

 טייו ױזַא גָאלשרָאפ ןשילַאקיזיר ריא ןיא טרַאּפשעגנײא קידתונשקע ךָאד זיא

 םוצ .שיוטסיוא-רעטרעוו ןפרַאש רָאג א וצ ריא ןוא זדנוא ןשיווצ טייגרעד סע זיב

 ךיז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ גונעג זיא יז זַא שירָאגעטַאק עקשַאב טעדלעמ ףוס

 בילוצ ןוא דנַאטשרַאפ םענעגייא ריא טיול ןעלדנַאה וצ טכער סָאד טָאה ןוא ןיילַא

 עוויסלוּפמיא עריא טרירָאנגיא השעמ תעב ןבָאה רימ ...ןסערעטניא ענעגייא ריא

 -עד רעטסנרע  ַאזַא ןופ טייקכעלגעמ יד קירעהעג קידנצַאשּפָא טשינ ,רעטרעוו

 ..טנעמָאמ ַאזַא ןיא ריא דצמ עיזיצ

 ןױוש עקשַאב זיא טקוקעגמורַא קילעפוצ ךעלקילבנגיוא ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 -מורַא יז ןעוועג טעּפש ןיוש זיא אלימב ןוא ּפערט יד רעטנוא ןעוועג טשינ רעמ

 -עשעג ַא רַאפ זדנוא טלעטשעג טקרעמַאבמוא ןוא טקישעג טָאה יז .,ןכוזוצ

 יד ףיױא קערש סיורג טימ ןטרַאו וצ ןבילברַאפ רָאנ זיא זדנוא .טקַאפ םענע

 -ַאב עכעלקילגמוא .טירש ןכעלטרָאװטנַארַאפמוא ריא ןופ ןטאטלוזער עקידרעטייוו

 -שטנעמרעביא ערעווש יד בילוצ ןכָארבעגנעמַאזוצ שילַארָאמ קידנעייז !ךעבענ ,עקש

 יד ןריולרַאפ ןצנַאג ןיא יז טָאה ןשינעעשעג עכעלרעדיוש יד ןופ ןטסַאל עכעל

 ,ריא וצ האנש ,טונימ רעד ןיא ,זדנוא ייב ןפורעגסורַא ןוא ןיילַא ךיז רעביא הטילש

 ..זדנוא עװעטַאר ,טנעה ענייד ןיא טציא ןיב ךיא !רערעיײט ןַאוװיא !ןַאװיא;,

 עכעלקערש סרעטָאפ ןייז ןוא סנַאװיא ןרעה טנעקעג טוג סנטייוו ןופ ןבָאה רימ

 ףיוא ןלַאפעגפיױרַא טכירעגמוא ןוא םעצולּפ ייז זיא עקשַאב ןעוו ,גנושַארעביא

 ןסיוועג רעייז וצ ןפורעג רעמָאי ןכיוה ןקיטכיזרָאפמוא ןַא טימ ןוא רעזדלעה יד

 עקידנעײרשצרַאה עריא -- ןייז הדומ זומ ךיא .ןליפעג-תונמחר ערעייז ןוא

 סָאװ טשינ רעדנּוװ ןייק רָאג זיא סע ןוא רענייטש ןריר טנעקעג ןכָאה םינונחת

 .דָאב יד רעטנוא תורצ עטקַאהעג ןיא עקידנגיל יד ,יירד זדנוא ייב רָאנ טשינ

 ןרערט טלעטשעג ,גָאט ןצנַאג ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,טציא דָארג ךיז טָאה ,ּפערט

 ןבָאה םייוג ייווצ יד ןופ רעצרעה עטלַאק עטּפָאטשרַאפ יד ךיוא רָאנ ,ןגיוא יד ןיא

 -יא ןוא דניק ןיילק ַא יו טנייועצ ךיז טָאה עקיײמַאל רעטלַא רעד .טרירעג ךיז

 :טלמרומעג ריא וצ ליטש רדסכ .ןעקשַאב עטשלחעג יד קידנרעטנימ ,טָאה ןַאוװ

 -שַאב ךיז קַיוראב ,ןריסַאּפ טשינרָאג ריד טשוו סע ,עלעקשַאב .ערעייט ,עקשַאב,

 .."ןבעל ןביילב ןיוש טסעװ וד ...עלעק

 עקײמַאל רעטלַא רעד יװ טייקמַאזקרעמפיוא רעמ ךָאנ טימ וצ ךיז ןרעה רימ

 ָאד טקעטשרַאפ ריד רעסיוא ךָאנ זיא רעוו, :עמיטש רעטרירעג ַא טימ יז טגערפ

 -סױרַא רָאנ טזייווַאב ןוא ,רעוו ןענכערוצסיוא ןָא טבייה עקשַאב ןעוו ןוא :?דָאב ןיא

 ןײרַא רעדיװ טלַאפ רע יװ ךיא רעה ,.."ןוא ריאמ, :ןעמָאנ ןטשרע םעד ןגָאזוצ

 זיא וװ !ךעלגעמ סָאד זיא ?סבר םעד ריאמ ,סָאװ, :גנושַאררעביא רעסיורג ַא ןיא

 : יי. ןעז ןיוש םיא ליוו ךיא ?דע

 ןייז וצ סיוא זדנוא טעז ּפערט יד רעטנוא ןציז ןביילב עקידרעטייוו סָאד

 לָאמַאטימ עלַא רימ ןביג וויטקניטסניא .ךעלרעפעג וליפא ןוא ךעלרעכעל רעייז
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 יד סיוא ןדיימ ,ּפערט ערעטצניפ יד רעטנוא ןופ סױרַא גנורּפש ןלענש ַא

 ,ןייטש טירדעבלַאז ןביילב ןוא טנעוװ יד ייברַאפ ךיז ןרַאש ,ןרעמיצ עקיטייז ייווצ

 -עגוצ קיטסַאה רימ ךרוד טרעוו עכלעוו ,ריט-טּפיוה רעד ןבעל ,עטדימשעגוצ יוװ

 .טלגיררַאפ ןוא קטַאה

 ,ןפָאלעגוצ רימ וצ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רעמיצ ןטייווצ ןופ זיא עקיײמַאל

 ןייטש טניױטשרעד דלַאב זיא רע רעבָא ,זדלַאה ןפיוא ןלַאפױרַא רימ טלָאװעג

 יד !ןביילב ןייטש; .זדנוא ןופ רעטייו רעטעמ עכעלטע ,ץַאלּפ ןפיוא ןבילבעג

 .ןגירשעגסיוא ייז וצ ,לוק ןיימ טימ טשינ יװ ,ךיא בָאה "!ךייה רעד ןיא טנעה

 ףיוא רעכיז ןבָאה רעמינּפ עדימ עכעלקערש יד ןוא רָאה עטרעביושעצ ערעזדנוא

 -צולּפ ןענעז סָאװ ,םינָאלוװייט עכעלרעפעג סעּפע ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג ייז

 ךיא ץעז -- ,עקיײמַאל , .ןסקַאװעגסיױא ייז ןבעל ,דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ,גניל

 ָאד ןענעז רימ זַא ןייז ןסיוו טסלָאז וד --- ,ןעיירשעגסיוא עשירעטסיה עניימ רָאפ

 טרָאװ ןייק ןוא טכַאנייב זיב ןציז ןענַאװיא טימ ָאד טסביילב וד, ..."טנּפָאװַאב עלַא

 רימ ןוא רַאפעג ןיא ןענעז סנבעל ערעזדנוא ..ןרעה טשינ ךייא ןופ ָאד רימ ןלָאז

 -רעמ עשטייד יד זַא ,רעכיז ןייז טשינ ןלעוװו רימ זיב ןזָאלּפָא טשינ ךייא ןלעוו

 .."ןכיירגרעד רעמ ןענעק טשינ זדנוא ןלעוװו סרעד

 ןבעל ןיימ ייב ןוא טָאג ייב ךייא רעווש ךיא ,רעדניק ערעייט ,הרבח רעבָא;

 ריא .וט וצ סטכעלש טשינרָאג ךייא ןעניימ רימ זַא ,רעדניק ןוא בייוו ןיימ ןופ

 יד ..ןבָאה וצ ארומ סָאװ טשינרָאג רעטציא ןיוש טָאה ריא זַא ,ןייז ןסיוו טלָאז

 טייל-,ס.ס רעמינָאלס יד ..טקידנעעג ירפ רעד ןיא רעגייזַא ןעצ ךיז טָאה הטיחש

 -ובעל יד זַא ןדלָאמעג טָאה עירעמרַאדנַאשז יד ןוא ןרָאפעגקעװַא קירוצ ןיוש ןענעז

 ןיוש רימ ןבָאה טָא ..ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק רעמ ןיוש טעװ ןדִיי ענעבילבעג

 ןוא (ןוז סמײהקַאז לכימ) ןלעג םעד אבא ָאטעג ןיא ןעײרדמורַא יירפ ךיז ןעזעג

 .ןדַיי עקינייא ךָאנ

 -עגנבעל .ענעטלַאהַאב עלַא יד ןבעגרעביא ןסייהעג ייז ןבָאה ןרַאדנַאשז יד

 ...ןבָאה ארומ טשינרָאג ןוא ?סענָארכס, יד ןופ, ןײגסיױרַא ןלָאז ייז ,ןדִיי ענעבילב

 ..?ָאטעג ןרעסיוא וליפַא ,רָאנ ליוו ןעמ ּוװ ןעניווו וצ ןביולרעד טציא טעװ ןעמ

 -פיוא ַאזַא טימ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא רעטרעוװ ענייז ןענעז תמא ןַא סָאװ

 ןייק טעמכ זיא עקירעביא יד ייב ךיוא ןוא רימ ייב זַא ,ןָאט ןטרירעג-ףיט ןקיטכיר

 ןיא .ןלייצרעד ןייז ןופ טייקידתמא רעסיוועג ַא ךייש סָאװ ןֿבילנעג טשינ לפייווצ

 -עגנײירַא ךָאד טָאה גנורעדורעצ-ןוורענ ןוא טייקטגערעגפיוא רענײמעגלַא רעד

 -דנעטשרַאפ ךיוא ןוא -- ,עכעלנייוועגרעסיוא יד .גנונעפָאה עסיוועג ַא טצָארּפש

 -סיב טָאה טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא זדנוא טָאה סָאװ גנוריסערעטניארַאפ -- עכעל

 ךיז ןבָאה רימ .ןעקנַאדעג:דשח עטצעל יד וליפַא ןביירטרַאפ ןעמונעג זייווכעל

 -מוא ןוא "טלעוו רענעי ןופ םיחילש;,, ייווצ יד םורַא טצעזעגמורַא זייווקיצנייא

 טקרעמַאב טשינ ןבָאה ייז יצ רקיע רעד ,סעגַארפ טימ ןפרָאװרַאפ ייז ךעלרעהפיוא

 גנונעפָאה ןופ ןליפעג ...תוחּפשמ ערעזדנוא ןופ ןצעמע ענעבילבעגנבעל יד ןשיווצ

 יד ןזָאלרַאפ וצ רעלענש סָאװ זדנוא ןסיוטש ןוא רעצרעה יד ןיא ךיז ןקעוורעד |

 -דנוַא ןופ רעצעמע טרָאפ ךיז טניפעג רעמָאט ,ָאטעג ןיא ךיז ןּפַאכנײרַא ןוא דָאב
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 -רַאפ קנַאדעג רעמענעגנָא רעקיזָאד רעד ...עכעלקילג יד ןשיווצ תוחּפשמ ערעז

 םעד רַאפ ץַאלּפ ןייק חומ ןיא קידנזָאלרעביא טשינ ,ןצנַאג ןיא זדנוא טרוכיש

 .טייקיטכיזרָאפ ןוא יורטוצמוא ןטסדנימ

 ענעזָאלעגּפָארַא טימ ןוא דָאב ןופ סױרַא רימ ןענעז ןטייווצ ןרעטניה רענייא

 ידכ ,ָאטעג ןופ גנוטכיר רעד וצ טזײרּפשעג לענש רימ ןבָאה ,ןטנַאטסערַא יװ ,פ?ק

 ןיוש ןענעז עכלעוו ,ןטָארד יד וצ זיב געוו לקיטש סָאד ןעמוקוצרעביא רעכיג סָאװ

 -עג ןענעז ןטנַאיצילַאּפ ערוכיש-בלַאה ןוא ,ןטינשעגכרוד ןעוועג רעטרע ליפ ןיא |

 ַאזַא ךָאנ דימ ,טלמערדעג טעמכ ןוא ןסקיב ערעייז רעביא טרַאּפשעגנָא ןסעז

 קידנעײרדקעװַא ןעגנַאגעגכרוד ייז ייברַאפ ןענעז רימ ...גָאט ןקיטולב ,?ןרעווש,

 ןגיוא ענעפָאלרַאפטיױר יד ףיוא ןפערטוצנָא טשינ ךיז ,טייז ַא ןיא ּפעק ערעודנוא

 רעכיז ןבָאה ייז .ןרידנומ-םידש עצרַאװש ערעייז ןיא סרעדרעמ ערוכיש יד ןופ

 .דנוא בילוצ ,ןקילב ערעייז טימ ןפערטוצנָא ךיז ןעמעש רימ זַא ןעניימ טנעקעג

 .ןבעל ןביילב ןופ *ןכערברַאפ, ןסיורג םענעגנַאגַאב רעז

 ןימלע:תיב ַא ףיוא יו ,טייקליטש טיוט עכעלקערש ַא טשרעה ָאטעג ןיא

 ןשיווצ יו ,רעזייה עטמותיראפ יד ןשיוװצ ךיז ןרַאש רימ ...הטיחש ַא ךָאנ יוװ עקַאט

 ןוא לבעמ ענעכָארבעצ ,ןריט עטלַארּפעצ ,ןביוש עטקַאהעצ .םירבק עטדנעשעג

 -רעמ יד סָאװ סטכעביילברעביא עקיצנייא סָאד -- סעכעבעב ענעטָאשעגרעדנַאנופ

 -ַאב טשינ ךָאנ ןבָאה ,ןטידנַאב עשיסורסייוו *עלַארטיײנ, יד טימ תופתושב ,רעד

 ןליו רימ ?םעלַא םעד ףיוא טכַא רעטציא טגייל רעוו רעבָא .ןביױרוצקעװַא ןזיוו

 ןשידִיי ןקידעבעל ַא טימ ןענעגעגַאב ךיז לגנושזד-ָאטעג ןכעלקערש םעד ןיא ןיוש

 .ןברוח ןסיורג ןופ תודע ןַא טימ ,שפנ

 ךיז טזָאל רערעדעי ןוא ןעלשרעה ןופ ךיז רימ ןדיישעצ לסעג-עינרַאדיסח ןיא

 -דנוא ןופ לרוג ןגעוו רעזייה ענעגייא יד ןיא ןרעוו וצ ריווועג ,גנוטכיר ןייז ןיא

 ...ךָאד ,רעמָאט ,תוחּפשמ ערעז

 -רַאפ יו ,רעדורב ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןביילב ?ןָארכס, ןקידייל םענעפָא םייב

 טרעוו ץרַאה סָאד .ןדערסױרַא טשינ טרָאװ קיצנייא ןייא ןייק ןענעק רימ .טרענייטש

 .ןרָאװעג ןענורעגסיוא יו ןענעז ןלַאװק-ןרערט יד רעבָא ,טצַאלּפעצ טשינ ריש

 םעד ןופ רעכיג סָאװ ןפילטנַא .רעגנעל ןייטש ןביילב טשינ רעמ ןעק ךיא ,ןיינ

 עקידעבעל ךָאנ סָאװ רָאנ יד ןופ סנטָאש עטיוט יד ּוװ ,ץַאלּפ ןכעלקערטס ןקיזָאד

 -רַאפ עקירעיורט יד ןשיווצ םורַא ןבעווש טנעגייא ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע טערעייט

 ךיא רעדייא ,קילב ןטצעל ןיימ ףרַאװ ךיא ןעוו ,ייז ךיג עז טָא ..!טנעוו עטמותי

 ןטצעל ַא ךָאנ ּפַאכ ךיא .זיוה שימייה םערַאװ קילָאמַא ןיימ קידנעטש ףיוא זָאלרַאפ

 ןגיל סָאװ עטָאּפַאק רענעדייז ןוא למיירטש ןקידתבש ל"ז סרעטָאפ ןיימ ףיוא קילב

 ןיליפת:-ןוא-תילט עטכעוושרַאפ יד ףיוא ,שיט ןטרעקעגרעביא ןרעטנוא טצומשַאב

 -טנַאװ ןסיורג ןטקַאהעצ ןופ זָאלג םענעכַארבעצ ןטימ טקעדַאב ,ךיז ןרעגלַאװ סָאװ

 -רעדיוש ליפיוזַא ךָאד ןבָאה ,תודע עמוטש עקיזָאד יד טָא ,ץלַא סָאד ןוא ...לגיּפש

 -צניפ ַא ןיא ,טנורגּפָא ןפיט רָאג ַא ןיא ךיא לַאפ טָא ..ןלייצרעד וצ סכעל
 -עקס-ןשטנעמ עטעקַאנ עטקידיילעגסיא רעטרעדנוה ןשיװצ ,ןירַא םוהת ןרעט

 יצ ,רעטָאפ ןיימ ןופ טכיזעג עטקיטולברַאפ סָאד ייז ןשיווצ ןעקרעד ךיא ...ןטעל
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 -רעד דלַאב ךָאד רע ךיא !דלַאװעג -- ...רעטומ רעד ןופ ןגיוא עטקילפעגסיוא

 ךעלרעפעג רימ זיא סע ..סרעּפרעק עטגײלעגנָא טכידעג ױזַא יד ןופ טקיטש

 ז...טעװעטַאר ...סייה

 -ניא ,ריט-ךיק ןופ לעווש ןפיוא ךיז ךיא ןיפעג ,ךיז וצ לסיבַא םוק ךיא ןעוו

 -קעװַא רעלענש סָאװ ךימ טפור רעדורב ןיימ .סייווש ןטלַאק ַא טימ טקעדַאב ןצנַאג

 ןוא זה ןפיוא קילב ןקידשואי ןטצעל םעד ךָאנ ףרַאװ ךיא .ןענַאד ןופ ןייגוצ

 ...םייה ןיימ דניוושעג זָאלרַאפ

26 
4 

 -ירעיורט רעד טסּוװַאב ןעוועג ןיוש זיא ןעהעש-גָאטימרַאפ יד .ןיא קיטנוז

 -בלַאה ןענעז ןדִַיי רענעטיב 900 בורק .טינש-טולב ןקיטכענ ןופ לכה-ךס רעק

 ןיא דרע טכיש רעניד ַא טימ ןרָאװעג ןטָאשעגוצ עקידעבעל-בלַאה ןוא עטיוט

 ןעמ .לדלעוו רעילָאּפַאז ןוא רעינדור ןבעל רעבירג עטיירגעגוצ סיוארָאפ ןופ יד

 -צרַאה ןוא ןעגנוקיניײּפ עשיטסידַאס יד ןגעוו ןלייצרעד וצ טסּוװעג ךיוא טָאה

 "סענָארכס, יד ןקעדטנַא םייב טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ סענעצס עקידנסייר

 ןעוו ,ןטייוצ ןפיוא רענייא סָאטױא-טסַאל יד ףיוא תונברק יד ןעװעדָאלנָא םייב

 -עג טקיטשרעד בורג רעד וצ געוו ןפיוא ןענעז עכעלקילגמוא עטשרעטנוא יד

 -ַאבמוא ןופ ,סרעּפרעק עקיטכעמנָא יד ןופ טסַאל רערעװש רעד רעטנוא ןרָאװ

 ןטונימ עכעלנייּפ עטצעל יד ןגעוו ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ךיוא זיא ןלַאװק עטנַײק

 -מוא ,ענעוטעגסיוא-טעקַאנ יד ּוװ ,רעבירג יד ןופ דנַאר םייב טיוט ןוא הסיסג ןופ

 .-שרוד:טולב יד ךרוד ןרָאװעג טדנעשעג ןוא טקינײּפרַאפ ןענעז תונברק עכעלקילג

 ,ןלַאבינַאק-רעלטיה עקיט

 רָאּפ יד ןופ טסייג םעד ןכָארבעצ טיוט םוצ זיב טָאה הטיחש עקיטולב יד

 ןכלעוו ןָא ,שיטַאּפַא ,זָאלסגנונעפָאה .סנטָאש-ןשטנעמ ענעבילברַאפ-ןבעל טרעדנוה

 שממ ןעמ טָאה ,ןעװעטַאר ךיז ןווּורּפ ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביולג זיא סע

 סָאװ ,עילַאװכ:טיוט עטייוצ עקידנעמוקנָא יד טרַאװרעד טונימ וצ טונימ ןופ

 קילעפוצ יד ךַאלפרעביוא-טלעוו רעד ןופ ןעקנעװשּפָארַא ןצנַאג ןיא לָאמ סָאד טעוו

 .ךעלטשער עטמותירַאפ ענעבילבעגרעביא ןבעל

 ,רעכעלרעהפיואמוא ,רעטגנערטשעגנָא ןַא ךָאנ ,גָאט ןטירד ןפיוא טשרע

 וצ טנגוי ענעבילבעגרעביא יד ןגייצוצרעביא גנוָימַאב רענעגנולעג טשינ רעבַא

 -ַארבַא הרש -יקצעמָארטסָא לאומש :טפניפעבלַאז רימ ןבָאה ,ָאטעג םעד ןזָאלרַאּפ

 ןדעי רַאפ ןסָאלשַאב ,ךיא ןוא השמ רעדורב ןיימ ,קורַאילקש לששה .,יקסווָאמ

 יד וצ ,רעדלעוו רערָאנ-ישטלָאװ יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןזָאלוצקעװַא ךיז לָאפ

 קיטכיזרָאפ ךיז רימ ןבָאה ,טכַאנ:רעבלַאה םורַא ,קיטסניד ןוא ,רענַאזיטרַאּפ

 ןיא ךיז קידנזָאלקעװַא ,ןטָארד-ָאטעג עטכַאװַאב גנערטש יד ךרוד טכיילשעגסױרַא

 ךָאנ רעזדנוא ןיא עטָאלב ןוא דלַאװ ,דלעפ ךרוד טכַאניליורג רערעטצניפ רעד

 .געוו-רעדנַאװ ןרָאלק טשינ

 רימ יו םעד ךָאנ .ןעגנולעג טשינ לָאמ סָאד ןייגקצווי רעזדנוא זיא רעדייל

 ַא ןיוש ןעגנַאגעגּפָא טַאהעג וגרָאמירפ ןצנַאג םעד ןֹוא טכַאנ עצנַאג ַא ןענעז

 -ָאקלַאּפַאר יד ןיפ הביבס רעד ןיא ןעניפעג ךיז ןוא רעטעמַאליק קילדנעצ רָאּפ
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 -נוא ןעורּפָא טצעזעגקעוַא ךיז ,געוו ןופ דימ קידנעייז ,רימ ןבָאה ,רעדלעוו רעוו

 -כרוד ןוא ןעקנַאדעג עקירעיורט ענייז ןיא ןעקנוזרַאפ רענייא רעדעי ,םיוב ַא רעט

 קידנעטש טשינ רעבָא .דנּוו רעשירפ ןצנַאגניא ךָאנ רעד ןופ ןייּפ ןטימ ןעמונעג

 רעד ,לשעה .ןקירד וצ ךיִז ןיא ןקיטייו עקיזָאד יד ךעלגעמ זיא ןדעי טשינ ןוא

 יו טציטשעג ךיז ןבָאה רימ ןעמעוו ףיוא ,קורַאילקש לשעה רעקיטומ-טסעפ

 טָאה רע .ןרָאװעג ןכָארבעגניײא קיטסייג גנילצולּפ זיא ,רעריפ-געוו ןטוג ַא ףיוא

 םיא ןווורּפ עטשרע ערעזדנוא ךָאנ ןוא ןייוועג ןשירעטסיה ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז

 רַאפ טשינ טָאה רע; -- זַא ,עקינייז סָאד ייב ןבילבעג ךָאד רע זיא ןקִיורַאב וצ

 וצ ידכ, ןיירַא ָאטעג ןיא ןייגקירוצ רָאנ ליוו רע זַא ןוא "ןביילב וצ ןבעל ןעמעוו

 -טיּפ עמייל ןוא עינַאפ דניירפ עטוג עטסעב ,עקיצנייא ענייז טימ ןעמַאזוצ ןייז

 | .יקסווָאק

 ןבָאה רעצרעה עטרענייטשרַאפ ערעזדנוא ךיוא זַא ןעוועג רעבָא זיא ףוס רעד

 סָאג ַא ךיז ןבָאה ןרערט ןלַאװק ןוא ןטלַאהסיױא טנעקעג טשינ רעמ ךיוא ןיוש

 ןופ ןייװעג:רעמָאי רעכעלקערש ַא .ןגיוא עטנקירטעגסיוא טרעודנוא ןופ ןוטעג

 -ליטש-דלַאװ עטיוט יד ןסירעגרעביא טָאה םימותי עזָאלליצ ,עכעלקילגמוא ףניפ

 ןרעקוצקירוצ ןסָאלשַאב זיירּפ ןדעי רַאפ טָאה לשעה אקווד סָאװ טקַאפ רעד .טייק

 -ָאלשעגרעדינ ,ענעכָארבעצ ןוא ,טריטנעִירָאזעד ןצנַאג ןיא זדנוא טָאה ָאטעג ןיא

 ףיוא ןקירב עטנערברַאפ ןיוש יד רעביא ןזײרּפשקירוצ ןעמונעג רוימ ןבָאה ענעג

 ףיוא רימ ןענעז רַאפעג רעסיױרג רעד ץָארט .סגעווקירוצ ןכעלרעפעג רעזדנוא

 ..ָאטעג ןיא ןײרַא קירוצ טכַאנייב סנגרָאמוצ

 ןיא עּפורג עשירפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאוצ זיא םורַא געט ייווצ ןיא

 ,יקסמינָאלס לאומש  ,יקסװָאמַארבַא הרש ,יקצעמָארטסָא לאומש ןופ דנַאטשַאב

 ןוא השמ רעדורב ןיימ ,(ןוז סרעדיינש השמ) שטיווָאקנימ ריאמ ,יקסרימ קיזייא

 ,ךיא

 רענעטיב ןופ עּפורג עטשרע יד זיא גנַאג גָאט ןבלַאה ַא ןוא טכַאנ ַא ךָאנ

 םעד טנגעגַאב טרָאד ןוא סערָאטוכ רערָאנשטלָאװ יד וצ ןעגנַאגרעד ָאטעג

 ...ןַאזיטרַאּפ ןשיסור ןטשרע

 ,1950 רעבמעווָאנ ןט10 םעד ,ביבא-לת



 רענקרעב לדוי

 * ךלַאװ ןיא

 קעװַא ךיא ייג ,ןעטיב ןיא עירעמרַאדנַאשז רעשטייד רעד ןופ לעפַאב ַא טיול

 טימ םענ ךיא .לטעטש ןופ רעטעמָאליק 17 ,ןילַאהָאי טוג ןיא רעמיר ַא יו ןטעברַא

 יו .ןעטיב ןיא ןביילב ךעלרעטכעט יירד ןוא יורפ ןיימ ;ןיז ייווצ עניימ ךיז טימ

 .בוטש רענעגייא רעד ןיא ,ָאטעג םעד רעסיוא ייז ןעניווװו ?עטריגעליווירּפ;

 זיא ,ןילַאהָאי ןיא גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןופ ,רימ וצ גנוָיצַאב יד

 .עטוג ַא ןעוועג רעקינייו רעמ

 .רעד ןופ רעיוּפ ַא רימ טלייצרעד ,1942 ילוי ןט-25 םעד ,טכצנרַאפ תכש

 .לטעטש ןיא ןדִיי יד טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה ןגרָאמירפ םעד זַא ,טוג ןטנָאמ

 -וצטסעפ ידכ ,ןעטיב ןייק חילש ַא ךיא קיש ,ירפ קיטנוז ,סנגרָאמוצ ףיוא

 .ןבילבעג ןבעל זיא החּפשמ ןיימ ןופ רעצעמע יצ ןלעטש

 ןייז ,לטָאמ רעדורב ןיימ ,ןעמוקעגמוא ןענעז רעדניק יירד ןוא יורפ ןיימ

 ,טעװעטַארעג הטיחש רעד ןֹופ ךיז ןבָאה ךעלרעדניק יירד ערעייז ןוא עדניה יורפ

 .חילש רעד טכַארבעג טָאה העידי ַאזַא --

 טלגומשעגניײרַא ךיז ךיא בָאה ,ןבעל ןיימ קידנלעטשנייא ,םורַא ךָאװ .ַא ןיא !

 ףיוא .עילימַאפ רעכעלטסירק ַא ןופ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא בוטש ןיימ .ןעטיב ןיא

 .רעדניק עניימ ןופ םישובלמ יד טנעקרעד ךיא בָאה רעדניק ערעייז

 -עליווירּפ ַא,) לטָאמ רעדורב ןיימ .ןילַאהָאי ןייק ךיא ייג גָאט ןבלעז םעד

 .ערַאשטש ןופ ןקירב יד רעביא ,לטעטש ןרעטניה זיב ךימ טיײלגַאב (*רעטריג

 -יטרַאּפ עכעלטסירק ןילַאהָאי ןיא ןיירַא ןעמוק ךרעב םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא

 .טוג ןופ ןעגנוטכירנייא יד ןוא סעדייבעג עלַא ןענערברַאפ ייז .רענַאז

 ףרָאד ןקידתונכש םעד ייב ,טוג ןטייוצ ַא ןיא ןטעברַא רעבירַא ייג ךיא

 -ַאזיטרַאּפ ןענערברַאפ ,רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא ןיא .(עלשימָארבָאד) לסימָארבָאד

 .קרַאװלָאפ םעד ךיוא רענ

 סיוא ,רעזייה ערעייז ןיא ןײירַא טינ זדנוא ןזָאל לסימָארבָאד ןופ םירעיוּפ יד

 רו טינ ןבָאה ןוא ףרָאד ןרעביא םורַא ךיז ןעיירד רימ .ןשטייד יד רַאפ ארומ

 .ןקיטכענוצרעביא

 קורד םוצ ןבעגעגרעביא ,ןוז סרעמיר םעד ןמלק ,רענקרעב לדוי ןופ טלייצרעד (*
 .שטיוָאמַארבַא .ד ןופ
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 לכלעטש ַא ןיא טכַאנ ייב ןיירַא ךיז ןענבנג רימ רעדָא ,דלעפ ןפיוא ןפָאלש רימ

 .רעדלעפ יד ןיא קירוצ רימ ןפיולטנַא ןעניגַאב ןוא ץלָאה ןופ

 ףיוא ןעוועג תונמחר ַא רעבָא רימ זיא'ס .דרָאמטסבלעז ןגעוו טכַארט ךיא

 -רַאפ ןוא ןעמעלַא ןופ ענעסיוטשרַאפ ,האנש ןופ םי םעד ןיא .רעדניק ייווצ עניימ

 -ניק עגנוי עדייב ךָאד ןענעז ייז ?ןרעװ ןייז ןופ טעװ סָאװ ,ןעמעלַא ןופ עטגלָאֿפ

 ,7 רעטייוצ רעד ,טלַא רָאי 14 זיא רענייא .רעד

 תוטיחש ןייק רעמ זַא ,םורַא ןעייג ןעגנַאלק .ןדִיי ןבילבעג ךָאנ ןענעז ןעטיב ןיא

 .ןבעל ןזָאל ןעמ טעװ ןדִיי ענעבילבעגרעביא לסיב סָאד ןוא ,ןייז טינ ןלעוװ

 ןעטיב ןיא ,ןעלמייה ןקירָאי-7 םעד .,ןוז ןרעגנִיי ןיימ ןקישוצקעװַא :סילשַאב ךיא

 טוג רַאפ -- טליפעגסיוא תוחילש יד טָאה רעױּפ ַא .ןעלטָאמ רעדורב ןיימ וצ

 ,טלָאצַאב

 טַאהעג תונמחר זדנוא ףיוא בָאקַאי ןעמָאנ ןטימ רעיוּפ ַא טָאה ףוס לכ ףוס

 .בוטש ןיא םיא ייב ןקיטכענ וצ ןוז ןטייווצ ןטימ ךימ טזָאלעג ןוא

 בָאה'כ סָאװ ,ןוטעג ייוו ץרַאה סָאד רימ טָאה ,"םייה ,, ַא לייוורעד קידנבָאה

 -ניק ענעבילבעגרעביא ייווצ עניימ ןופ םענייא טימ טדיישעצ ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא

 ךיז בָאה ךיא ןוא ןעטיב ןופ ןעמייח טכַארבעגקירוצ רימ טָאה רעױּפ ַא .רעד

 ...טקַיורַאב

 ןוא ,ףרָאד סָאד טפָא ןכוזַאב ןשטייד יד .קערש-טיוט ןיא רדסכ ןבעל רימ

 -וק ,ףרָאד סָאד ןזָאלרַאפ ןשטייד יד ןעוו .לדלעוו ןטנָאנ ןיא רימ ןפיולטנַא ןַאד

 ןדעי טעמכ רעביא ךיז טרזח ױזַא .בָאקַאי ןכעלטנרָא ,ןטוג םוצ קירוצ רימ ןעמ

 ,סיוא זדנוא טרעטַאמ ,לדלעוו ,דלעפ ןשיוװצ ,שינעלגָאװ ַאזַא .גָאט

 -.ס .ס ןוא ײצילָאּפ .רעכיז ןעוועג טינ ךיוא ןעמ זיא בוטש ןיא ןבָאקַאי ייב

 טינ טעװ גנוטער ןייק ןֹוא ,ףרָאד ןיא ןעגנירּפשנָא ,טכַאנ ןטימניא ןענעק ,טייל

 ןכעלקילגמוא ַאזַא ןופ ןזיילסיוא זדנוא לָאז סָאװ ,סנ א ףיוא סיוא ןקוק רימ .ןייז

 ,ןבעק

 ,טכירעגמוא ,םעצולּפ ןעמוקעג זיא זדנוא רַאפ העושי ַא ןוא

 עטנפָאװַאב טוג עסיורג ַא ,גָאט ןלעה ןטימניא ,ףרָאד סָאד ךרוד טייג סע

 דַאירטָא רעד ןעוועג זיא סָאד .לָאצ ןיא טרעדנוה עכעלטע ,רענַאזיטרַאּפ הנחמ

 ךיז ןבָאה ייז .רעדלעוו *רערָאנישטלָאװ) יד ןזָאלרַאפ טָאה רעכלעוו ,?סרָאשטש;

 .סעטָאלב רעקסניּפ יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןגיוצעג

 עכעלטע רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ ךיא עזרעד גנושַארעביא רעסיורג ןיימ וצ

 -ןײרַא ןוא תוטיחש יד ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו ,ןדִיי רענעטיב

 .ערָאנ-ישטלָאװ ןיא ךיז ןעמוקַאב

 ,לטעטש םענעגייא םעד ןֹופ ןדִיי ןעעז רימ .סיורג זיא דיירפ רעזדנוא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,(ןוז סעשטיווָאקנימ עיַאש) שטיווָאקנימ לכימ זיא טָא

 םעד עבייל) יקסניּפ עקשטיא ;הטיחש רעטשרע רעד ןופ גנַאג ןיא טעװעטַארעג

 אקסוועלעשזוי ַאבויל ;לַאפוצ ןכעלנע ןַא ךרוד ךיוא טעװעטַארעג ,(ןוז סרעטקַאפ

 ;עװָאטַאלז ןיא הטיחש רעד ןופ עטעוװעטארעג ַא (רעטכָאט סיקסווָאבלָאק לשריי)

 למהרבַא ;(ןוז סמוריימ) יקסנַאשזָאר עקשָאי ;(ןוז סקיזייא -- השמ) יקסנַאלוא עיש
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 ןוא רעשדלעפ רעד ןייטשלעקניפ לבייל ;(ןוז סיקסווָאקטיּפ לזייא) רעמוטש רעד

 .רענעטיב עכעלטע ךָאנ

 -סרָאשטש ןיא (51 רעמונ) גנולײטּפָא רעשידִַיי רעד ןופ רידנַאמָאק רעד

 רעד ךָאנ טמוק ,שטיווָארָאדָאיפ ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ ,לעמָאה ןופ דִיי ַא ,דַאירטָא

 טימ ךימ ןסילשוצנָא םיכסמ זיא רע ןוא ,רענַאטרַאּפ רענעטיב יד ןופ השקב

 ןוא לשימָארבָאד ףרָאד סָאד ןזָאלרַאפ רימ .,עּפורג ןייז ןיא רעדניק ייווצ עניימ

 -תבש .יוננעג ךיא קנעדעג ,ןעוועג זיא סָאד .דַאירטָא ןטימ ןעמַאזוצ קעװַא ןעייג

 ,1942 הבושת

 ןענעז ,לסימָארבָאד ןופ סױרַא זיא דַאירטָא-סרָאשטש רעד יוװ םעד ךָאנ ךיילג

 טביולרעד רימ טָאה) סָאװ בָאקַאי רעיוּפ םעד ןבָאה ייז .ןשטייד יד ןיהַא ןיירַא

 וצ ףרָאד ןופ טריפעגסורַא ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,(םיא ייב ןקיטכענ

 ערעייז ןוא ,ןסָאשרעד ןטרָאד יירד עלַא ייז .ערַאשטש ךייט ןרעביא ,קירב רעד

 .ןרעסַאװ יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא סרעּפרעק

 רעיז טימ טקידנערַאפ ןבָאה ןשטייד יד יוװ םעד ךָאנ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -רעביא ייז ןבָאה -- ,רעדלעוו רערָאנ-ישטלָאװ יד ןיא עװַאלנָא רעסיורג רעטשרע

 ןטכינרַאפ וצ ידכ ,סעטָאלב רעקסניּפ יד וצ ,רעטילימ סעיזיוויד ערעייז ןפרָאװעג

 .תוחוכ עשינַאזיטרַאּפ ןופ ןעגנולמַאזנָא עסיורג עקיטרָאד יד

 זדנוא טייג עװַאלבָא יד .ןּפמוז רעקסניּפ יד וצ רעטייוו ץלַא ןרישרַאמ רימ

 -םורד ,טנגעג-דלַאװ רענשטימַאי ןיא זדנוא יז טָאה טגָאיעגנָא ןוא טירטסופ ךָאנ

 .ץעליהָאמ) עצינליגָאמ ףרָאד ןופ חרזמ

 ןלַאפ'ס .ןשטייד יד טימ ףמַאק רעקידהעש-ייווצ ַא רָאפ טמוק ענשטימַאי ייב

 ןופ טכיועגרעביא רעד בילוצ .רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא עכעלטע טכַאלש רעד ןיא

 יד וצ ,דלַאװ ןיא רעפיט ּפָא לענש רימ ןטערט עיצינומַא ןוג ןשטנעמ ןיא אנוש

 .רעטרע עקיּפמוז

 -צניפ רעד ןיא זַא ,ןעוועג רעכיז ןענעז רימ .טכַאנ יד ןלַאפעגוצ ןיוש זיא'ס

 -מורֲא געט עכעלטע ךָאנ .ןגָאיכָאנ טינ זדנוא יז ןלעו טכַאנ רעד ןופ שינרעט

 ןענע? ,זדלַאה ןזיב ןעקנוזעג ןענעז רימ עכלעוו ןיא ,סעטָאלב יד ןיא ךיז ןעיירד

 ןיש זדנוא ןבָאה ָאד ןוא ,"שזולס ןטנעצ, םענעפורעג ױזַא םוצ ןעמוקעגוצ רימ

 ודנוא רַאפ טמַאצרַאפ ןבָאה תונחמ עשירעטילימ ערעייז .ןשטייד יד טרטוװעגּפע

 .ןּפמוז רעקסניּפ יד ןופ ץרַאה םוצ געוו םעד

 -נולײטּפָא עשטייד יד ןײגמורַא ןענעק ןלָאז רימ ןכלעוו טימ ,געוו רעדנַא ןייק

 ,טינ ךיוא -- סגעווקירוצ ןייק .ןעוועג טינ זיא ,ןעג

 רעטרעטיברַאפ ,רענעסיברַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא "שזולס ןטנעצ, םעד ייב

 ,טלפייווצרַאפ טפמעקעג הרירב ןיאב ןבָאה רענַאיטרַאּפ יד .ףינַאק

 עט51 יד דַאירטָא-סרָאשטש ןופ בַאטש רעד סיֹורַצ טקיש רעייפ ןטשרע ןפיוא

 ,עוָאסָאק ,םינָאלס ןופ ןדִיי ךרעב ןַאמ 60 טלייצעג טָאה עכלעוו ,עּפורג עשידִיי

 (רענעטיב יד ןוא ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידִיי

 טגָאלש ןוא טכַאלש ןופ רעייפ ןיא ןיירַא ךיז טפרַאװ דַאירטָא רעצנַאג רעד

 -עג ןענעז ןשטייד יד .ףמַאק רעד טרעיודעג העש יירד .סעקַאטַא עשטייד יד ּפָא

 .ןטערטוצּפָא ןעגנווװצ
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 .עטעדנּוװרַאפ 20 רעכעה ןֹוא ,ןַאמ 10 ןלַאפעג ןענעז עּפורג רעשידיי רעד ןופ

 שטיװָאמילב רָאטקָאד ןַאזיטרַאּפ רעשידִיי רעד .םירבח עטיוט יד ןקידרעַאב ּוימ

 יד ,ףליה עטשרע יד עטעדנווװרַאפ יד ןביג ןייטשלעקניפ .ל רעשדלעפ רעד ןיא

 .ךעלטעבגָארט עטכַאמעג:ךיג ףיוא ףױרַא ןעמ טגייל עטעדנּווװרַאפ

 ,עּפורג רעט51 רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,שטיװָארָאדָאיפ זיא טכַאלש רעד ןיא

 תויה .עזָאלסנונפָאה ַא ןעוועג זיא עגַאל ןייז .ךיוב ןיא ןרָאװעג טעדנוווראפ רעווש

 זיא טרָא םעד ףיוא ןביילב ןוא ,טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ךיז טימ םיא ןעמענטימ

 ןיא רעקידעבעל ַא ןלַאפנײרַא קידנלעוו טינ ,שטיװָארָאדָאיפ טָאה ,ךעלרעפעג ןעוועג

 ןטעבעג -- עּפורג עצנַאג יד רַאפעג ןיא ןלעטש קידנלעוו טינ ןוא טנעה עשטייד

 .ןסישרעד םיא לָאז'מ

 טָאה רעכלעוו ,עּפורג רעשידִיי רעד ןופ ןַאזיטרַאּפ ַא ןליופַאב טָאה בַאטש רעד

 ...שטיװָארָאדָאיפ ןקידנברַאטש ןֹופ השקב יד טליפעגסיוא

 .רענַאזיטרַאּפ עלַא טניווועגייב ןבָאה טנעמָאמ ןשיגַארט םעד

 רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק ןוא עשידִַיי יד ןבָאה םיא ןסישרעד ןופ טנעמָאמ ןיא

 ' .ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעגסױא

 לָאז רע זַא ,רידנַאמָאק םעד ןטעבעג שטיוװָארָאדָאיפ טָאה ,ןסישרעד ןרַאפ

 .ןידניירפ ןייז ,יורפ רעשידִיי רעד רַאפ ןגרָאז

 ַא טָאה רע .ײמרַא רעטיור רעד ןופ רעציּפָא ןַא ןעוועג זיא שטיוװָארָאדָאיפ

 ,רידנַאמָאק ןטימ ןעמַאזוצ ןוא רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז טייצ ערעגנעל

 ,"סרָאשטש, דַאירטָא-ספמַאק םעד טריזינַאגרָא רע טָאה ,טנגעגַאב טָאה רע ןכלעוו

 ייז ןופ ּפָארַא ןּפעלש ,רעוועג רעייז עטעגרהעג עשטייד יד ייב וצ ןעמענ רימ

 ןבָאה ןרידנומ ערעייז ןיא .ןוטעגנָא ךיז ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,םישובלמ ערעייז

 - ,גנולײטּפָא-םרַאדנַאשז ַא יו ןעזעגסיוא רימ

 -רָאשטש ןופ רַאסימָאק רעד ןעוועג ךיוא זיא עטעדנּוװרַאפ-רעוװש יד ןשיווצ

 טעדנוװרַאפ רעווש זיא עכלעוו ,(ןליוּפ ןופ הטילּפ ַא) לדיימ שידִיי ַא ןוא ,דַאירטָא

 | ,סיפ עדייב ןיא ןרָאװעג
 ,ןפמוז יד ןיא רעפיט קעװַא רימ ןענעז ,טכַאלש רעד ךָאנ גָאט ןבלעז םעד

 ןייא וצ טלייטעגוצ ןעוועג ןענעז ןַאמ 8 .םירבח עטעדנוװרַאפ יד קידנגָארטטימ

 .לטעב-גָארט

 -ץפָאה ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,טימ ןעמ טמענ לדיימ םעד טימ רַאסימָאק םעד

 ןטימ ןעגנַאגעגטימ ןענעז עטעדנּוװרַאפ-טכייל יד .ןביילב ןבעל ןלעװ ייז זַא ,גנונ

 ,דַאירטָא

 ןעמעלַא זדנוא ייב גנומיטש יד רעבָא .רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןוחצנ רעזדנוא
 ןשטייד עטעגרהעג קילדנעצ עכעלטע יד טימ ןעמַאזוצ .עטקירדעג ַא ןעוועג זיא
 ןוא .םירבח ערעזדנוא ךיוא ןבילבעג ןגיל ,"שזולס ןטנעצ/, םייב ,דלעפ ןפיוא ןענעז

 .שטיװָארָאדָאיפ רידנַאמָאק רעשידִיי רענעמוקעגמוא-שיגַארט-שידלעה רעד ייֵז טימ

 ,טייז חרזמ וצ רעטייוו ץלַא טרישרַאמ דַאירטָא רעד

 ןבָאה ,ןּפמוז יד ןיא עטעדנּוװרַאפ יד טימ ןעשזדָארבמורַא געט עכעלטע ךָאנ
 קעווצ רעד .רעגַאל ַא ןלעטשפיוא ןסָאלשַאב ןוא דלַאוװ ַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רימ
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 ןגייווצ ןופ טָאה'מ עכלעוו רַאפ ,עטעדנּוװרַאפ יד ןלייה ןוא ןעורּפָא ןיילַא :ןעוועג זיא

 ,ךעלדייב טלעטשעגפיוא

 טיורק ,לפָאטרַאק ,טיורב ןעגנערב רימ ןגעלפ רעפרעד עקימורַא יד ןופ

 | ,שיילפ ןוא

 -ךַאװ ערעזדנוא ןטימ ןטייז עלַא ןופ טלעטשעגמורַא ןעוועג זיא רעגַאל רעד

 .סנטסַאּפ

 .געט 10 ןענַאטשעג רימ ןענעז טרָא םעד ףיוא

 ,חרזמ וצ גנוטכיר רעד ןיא ץלַא ,רעטייוו ןייג טסילשַאב בַאטש רעד

 -ייו םעד ןכַאמטימ ןענעק ייז ןוא רעסעב ךיז ןליפ עטעדנּוװרַאפ-טכייל יד

 עשידִיי סָאד ןוא רַאסימָאק ןשיסור םעד) עטעדנוװרַאפ-רעוװש יד .געוו ןקידרעט

 .ךעלטעב ףיוא ןגָארט ןזומ ןעמ טעװ (לדיימ

 ןופ יירעסיש עטנעָאנ ַא רימ ןרעהרעד ,רעגַאל ןיא קִיור קידנציז ,םעצולּפ

 .זדנוא טריקַאטַא אנוש רעד .רעוועג-ןישַאמ ןוא ןסקיב

 -ערגַאב ןוא ןשטנעמ לָאצ רעניילק רעזדנוא טימ ןיז ןייק טַאהעג טינ טָאה'ס

 .תונחמ עטנפָאװַאב-טוג עשטייד יד ןלעטשוצנגעק ךיז עיצינומַא רעטצענ

 -טכייל יד .ןּפמוז יד ןיא רעפיט ןפיולטנַא ןוא רעגַאל םעד ןיָאלרַאפ רימ

 .זדנוא טימ ןפָאלעגטימ ןענעז עטעדנוװרַאּפ

 ןבָאה ,(לדיימ שידִיי ןוא רַאסימָאק רעשיסור) עטעדנווװרַאפ רעווש ייווצ יד

 ,רעגַאל ןופ רעטעמ רעטרעדנוה רָאּפ ַא ןגָארטעגּפָא סעציײלּפ ערעזדנוא ףיוא רימ
 -סַאמרַאפ עלייוורעד ייז טָאה סָאװ ,קינרַאטסוק ןטכידעג ַא ןיא טגײלעגקעװַא ייז
 | . .טריק

 ןוא ,רעװלָאװער םענעדָאלעגנָא ןַא ןבעגעג בַאטש רעד טָאה רַאסימָאק םעד

 -רעד טשרע וצ רַאסימָאק רעד לָאז ,ןעניפעג ייז ןלעוו ןשטייד יד ןעוו לַאפ ןיא

 -ץבעל ןייק ןלַאפנײרַא טינ ןלָאז ייז ידכ ,ןילַא ךיז רעהכאנ ןוא לדיימ סָאד ןסיש

 .טקינײּפרַאפ ייז ןטלָאװ עכלעוו ,טנעה עשיחצור יד ןיא עקיד

 רעקסניּפ עכעלדנעמוא יד ןיא םורַא ױזַא רימ ןכירק טכענ ןוא געט עכעלטע

 םוצ ךיז ןּפעלשרעד רימ .קיטשרוד ןוא קירעגנוה ןענעז רימ .רעדלעוו עקיּפמוז

 ,ןּפמוז יד ןיא לזדניא ןַא ףיוא טגיל רעכלעוו ,שזָאמרָאק ףרָאד

 ,ןסע ןעמוקַאב רימ .טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה ,ףרָאד םעד ןבעל ,דלַאװ ןיא

 -ךַאירטָא רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עקידרעטייוו ףיוא ןטרַאװ ןוא סיוא ךיז ןעור
 ,גנוריּפנָא

 -מוא-שיגַארט ןופ טרָא ןפיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,רידנַאמָאק רעד

 רימ לייו ,זדנוא וצ טמיטשעג ךעלטנייפ ןעוועג זיא ,שטיוװָארָאדָאיֿפ םענעמוקעג

 ,ןדַיי ןענעז

 ,לעפַאב ַא סיוא טנעייל --- ןפורעג םיא רימ ןבָאה ױזַא --- ,?עקּפיאלש; יד

 -"סרָאשטש , ןיא רעטייוו ףיוא ןביילב רענַאזיטרַאּפ עשידִיי עטעדנווװרַאפ יד זַא

 .קעװַא םיא טימ ןעמַאזוצ טרָא םעד ןופ ןעייג ןוא דַאירטָא

 יז ּוװ ןייג ייז ןלָאז ןוא ןזָאלרַאפ דַאירטָא םעד ןזומ ןדִיי עקירעביא עלַא יד

 .רעוועג-ןישַאמ ייווצ ןירעד ,זדנוא טימ רעביא ייז ןזָאל ןסקיב ערעודנוא .ןליוו

 .טינ --- שיילפ ,לפָאטרַאק ןוא טיורב םירעיוּפ יד ייב ןעמענ זדנוא ןביולרעד ייז !
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 .גננוטכיר רעטייוצ ַא ןיא -- רימ .טייז-חרזמ וצ קעװַא טייג דַאירטָא רעד

 עטנוזעג עקידרעטייו יד ןייגטימ טביולרעד טָאה דַאירטַא ןופ בַאטש רעד

 (רעטכָאט סעקסווָאבלאק לשריי ןעבויל ,ןייטשלקניפ רעשדלעפ םעד :רענעטיב

 ןשטיווָאקנימ לכימ ןוא ןיקסנַאלוא עַיש ,ןיקסנַאשזָאר עקשָאי

 עייימ ןוא ןעיורפ עכעלטע ןירעד ,ןַאמ 22 ןֹופ עּפורג ַא ןבילבעג ןענעז רימ

 .רעדניק ייווצ

 .ןשטייד ךרוד ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ,גנוריפנָא ןַא ןָא ,גנורַאפרעד ןָא

 ךיז טעוו יז רָאנ יו ,טעו סָאװ ,טלעוו עכעלטסירק עכעלטנייפ ַא זיא זדנוא םורַא

 סָאװ אטח ןקיצנייא םעד רַאפ דַאירטָא ןופ ןבירטַאפ זדנוא טָאה'מ זַא ,ןסיוורעד

 טייהנגעלעג רעדעי ייב --- ,זָאלצוש ןבילבעג טציא ןענעז רימ זַא ןוא ןדִיי ןענעז רימ

 .עטלפייווצרַאפ ַא זיא עגַאל רעזדנוא .ןטָארוצסיױא זדנוא ןפלעהוצ

 .ןעמַאזוצ ןַאמ 22 יד דלַאװ ןיא ןקיטכענ שוריג רעזדנוא ןופ טכַאנ עטשרע יד

 ןוא ןסקיב טימ עטנּפָאװַאב עלַא ,ןַאמ 10 זדנוא ןופ ּפָא ךיז ןלייט ירפ ןגרָאמ ףיוא

 -עג טינ ייז ןבָאה עּפורג רעצנַאג רעד טימ .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא קעװַא ןעייג

 ןייז טעוװ ,ייז ןגָאז ,רעסעב .ייז טימ ןייגטימ ןזָאלעג טשינ זדנוא ןוא ,ןייז טלָאװ

 .רעדניק ןוא ןעיורפ יד רַאפ ןגרָאז טינ ןפרַאד ייז ;ןעמַאזוצ ןייז טינ ןלעװ עלַא זַא

 עלהרש ןירענעטיב רעד ןייגטימ ייז טימ ןביולרעד ןדִיי ןעצ *ערעקרַאטש, יד

 .ןיקסווָאמַארבַא

 יד ןיא ןרָאװעג םלענ ייז ןענעז הקולח-ןשטנעמ רעד טימ ןקידנערַאפ ןכָאנ

 -קעװַא ןכָאנ טכַאנ יד .ןַאמ 21 רימ ןענעז ןבילבעג .ןּפמוז-דלַאװ יד ןופ ןשינעפיט

 .טרָא ןבלעז םעד ףיֹוא ןקיטכענ רימ ןביילב ,10 יד ןופ ןייג

 -וצ טכַאמעג ןוא ןַאמ 7 טדערעגפיונוצ ךיז רעדיוו ןבָאה ירפ סנגָאמ וצ ףיוא

 ןליוו ייז ."?ערעקרַאטש, ךיוא ןענעז ייז .רעדנוזַאּב ןייגוצקעװַא ףיוא ןעגנוטיירג

 .רעדניק ןוא ןעיורפ יד טימ ןעמַאזוצ ןייז טינ ךיוא

 עכעלטע ןוא רעוועג-ןישַאמ 2 ןעוועג ןענעז ןַאמ 21 ערעזדנוא ןופ תושר ןיא

 .רעוועג -ןישַאמ ןייא טימ ןסקיב יד ךיז רַאפ ןעמענוצ ןליוו ןַאמ ןביז יד .ןסקיב

 עּפורג יד זַא ,ןעגנורעלקפיוא ןוא ןטנעמוגרַא ערעזדנוא ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע

 יד טימ *ערעקרַאטש/, יד ןביילב ןלָאז סע ןוא ,ןלייטעצ טשינ ךיז לָאז ערעזדנוא

 .*ערעכַאװש;

 ָאי ןיוש ךיז ןליוו יז ןעוו זַא ,טגיילעגרָאפ ייז רימ ןבָאה ערעדנַא ןשיווצ

 .עכַאװש ערעזדנוא ןופ עכעלטע ךיז וצ ןעמענטימ תוחּפה-לכל ייז ןלָאז ,ןלײטּפָא

 .טמיטשעגנייא טשינ ךיוא םעד ףייא ןבָאה ייז

 ענייא טָארדעג ןבָאה םידדצ עדייב זַא ,טפרעשרַאפ ױזַא ךיז טָאה תקולחמ יד

 עניימ טימ רימ זַא ,םכסה ַא וצ ןעמוקעג זיא ףוס םוצ .ןעגנוסישעצ טימ עטייווצ יד

 ןעמוקַאב םעד ןופ רכש ַא יװ ןוא ,טימ "ערעקרַאטש/ 7 יד ןעמענ רעדניק ייווצ

 .ןסקיב לָאצ ַא ןוא רעוועג-ןישַאמ 1 ייז

 ,ןדָיי זַא ,תקולחמ רעד בילוצ ןעשעג טנעקעג טָאה'ס סָאװ ,קילגמוא סָאד

 יד ענייא ןלָאז ןעמעלַא ןופ ענעבירטעג ןוא עטגָאיעג ,תוטיחש ןופ עטעװעטַארעג

 7 יד ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .ןרָאװעג ןטימעגסיוא ויא -- ןענעליוקסיוא ערעדנַא

 טימ קעוװַא ןענעז רעדניק ייווצ עניימ טימ ךיא ןוא ,21 יד ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןַאמ
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 ,ףלע יד ןופ ךרעב רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ,דלַאװ ןיא רעפיט לסיבַא ?עקרַאטש; יד
 .יקסניּפ קעשטיא ,רענעטיב רעד ןבילבעג זיא ףלע יד טימ

 .ןרָאװעג לופ טינ ךָאנ זיא תורצ עניימ ןופ לטסעמ סָאד זַא ,סיוא טזייוו
 ,טרָא םעד ןופ ןבייהעגפיוא ךיז םעצולּפ ןַאמ ןביז יד ןבָאה ירפ סנגרָאמוצ

 .ייז טימ ןייגטימ רעדניק עניימ טימ רימ קידנזָאל טינ ,רעטייוו ןייג ןעמונעג ןוא
 ןּפמוז יד ןיא ביילב ךיא .ךיז ןופ ןבירטרַאפ דלַאװעג טימ טושּפ זדנוא ןבָאה ייז
 .עגַאל עטלפייווצרַאפ ,ערעטיב ,ערעווש ַא .רעדניק יד טימ ןיילַא רענייא

 קעשטיא ןבילבעג זיא'ס עכלעוו טימ ןַאמ ףלע יד וצ קירוצ ןייג סילשַאב ךיא
 .יקסניּפ

 ןטימ ,רוחב רעכעלטנרָא ,רעגנוי ַא ןעוועג זיא ןַאמ ףלע יד ןופ רעריפנָא רעד
 ןייז רעכיג סָאװ :ךימ טשרעהַאב ןליוו רעקיצנייא ןייא .ןַאמסקַאװ ןעמָאנ-עילימַאפ
 ןילַא ןביילב וצ ךעלקערש .רערעכיז ןוא רעכעליירפ ןייז טעוו'ס ,ןעמַאזוצ ייז טימ
 קידנסיוו טינ ,קיטשרָאד ןוא קירעגנוה ,רעדלעוו ןוא ןּפמוז ןיא רעדניק ייווצ טימ
 .ןרעק וצ ךיז ןיהּוװ ןוא יו

 ,רימ רעטניה רעדניק יד ,סיוארָאפ ייג ךיא .סעטָאלב יד ןיא ןעשזדָארב רימ
 ,עּפורג רעד ןופ טרָא םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .דךָאנ ייז ןּפעלש סיפ יד סָאװ םיוק
 -ָאלס ַא ,ןטסָאּפ-ךַאװ ַא רערעייז ּפָא זדנוא טלַאה ,ייז טימ ןקינייארַאפ וצ ךיז ידכ
 יו תויה :טריוויטָאמ רע .ןייג רעטייוו טינ טזָאל רע ןוא ,קַאסָא ןַאמרעגנוי רעמינ
 רימ טיִנ טביולרעד רע ןוא רעדמערפ ַא ךיא ןיב ,ייז וצ טינ ןיוש רעהעג ךיא
 ךיז לָאז ךיא זַא ,רימ רע טיג הצע ןַא .רעגַאל רעייז ןופ חטש ןיא ןײגוצניירַא
 ,טקנוּפ םעד ןזָאלרַאפ עלייוו עלַא ןענעק ייז לייוו ,ענעי ןגָאיכָאנ ןוא ןרעקמוא

 טָארט ןייא ןכַאמ ןווורּפ לעװ ךיא ןעוו ,ןסיש טעװ רע זַא טָארדעג טָאה קַאסָא
 יד ןכוז קעװַא ךיא ןיב הרירב תילב .רעגַאל רעייז וצ סיורָאפ גנוטכיר רעד ןיא
 .ןַאמ 7

 .ןענופעג טינ ייז ןוא ןַאמ 7 יד טכוזעגמורַא ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא
 סנַאמסקַאװ וצ ןייג וצ קירוצ יו געווסיוא רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ

 .ןבירטרַאפ רעירפ ךימ טָאה קַאסָא רעד ןענַאװ ןופ ,עּפורג
 ןענעז יז רעדָא ?ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ןבילבעג ייז ןענעז ?ןעניפעג ייז ךיא לעוו

 ?קעװַא ךיוא

 ןעזרעד דיירפ רעסיורג ןיימ וצ ךיא בָאה רעגַאל רעייז וצ טנָאנ קידנעמוקוצ
 ןייז רעדניק ייווצ יד טימ רימ ןביולרעד לָאז רע זַא םיא טעב ךיא .ןענַאמסקַאוו
 ,ייז טימ ןעמַאזוצ

 ךיא .זדנוא טימ ןייז טסעוו וד ןוא זדנוא וצ םוק, :רימ וצ טגָאז ןַאמסקַאװ
 טימ ןייז טעװ סע סָאװ ,דלַאװ ןיא ךיז ןעלגָאװמורַא ןדִיי ןקיצנייא ןַא ןזָאל טינ לעוו
 ,"ריד טימ ןייז טעװ ,זדנוא

 ,טנַאה רענעגייא ףיוא טלדנַאהעג טָאה קַאסָא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס
 זיא ןַאמסקַאװ .ןענַאמסקַאװ וליפא קידנדלעמ טינ ,ןבירטרַאפ רימ טָאה רע ןעוו
 ,ןלױּפ ןיא לטעטש ַא ןופ טילּפ ַא ןעוועג

 ,טיורק טימ ךיז רימ ןבָאה טזײּפשעג .ןעמַאזוצ ןעוועג רימ ןענעז ןכָאװ ייווצ
 ןגעלפ טיורק יד .רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעױּפ יד ייב ןעמענ ןגעלפ רימ סָאװ
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 טָאה יז .ןיכעק יד ןעוועג זיא יורפ סקַאסָא .ןכָאק ךיוא ןוא טייהרעיור ןסע רימ

 טגעלפ רעדניק יד טימ רימ רַאפ ."סעיטַאּפמיס? עריא טיול ,סעיצרָאּפ יד טלייטעג

 .ןעוװעג אצוי רימ ןענעז םעד טימ ןוא רעסַאװ-טיורק עמערַאו לסיבַא ןסיגנָא יז

 .לַאפכרוד סנַאמ ּויא ּרַאפ ודנוא וצ המקנ ריא ןעוועג זיא סָאד

 רימ ןגעלפ טכענ עטלַאק יד ןיא .ראטוכ ַא ןעוועג זיא שזָאמרָאק ףרָאד םייב

 .ייה יד ןיא ןפָאלשרעביא ןוא (רעוּפ ןופ ןסיוו םעד ןָא) לַאטש ןיא ןענעבנגניירַא ךיז
 .ןײגסױרַא קירוצ טיײיהרעטקרעמַאבמוא רימ ןגעלפ ןעניגַאב ןפיוא

 ןפיוא רימ ןקרעמַאב ,ראטוכ םוצ טנָאנ קידנעמוקוצ ,טכַאנ רַאפ ,לָאמניײא

 ןופ ,ןרידנומ עשיאייצילָאּפ ןיא ןוטעגנָא ,עטנפָאװַאב עּפורג ערעסערג ַא ףיוה

 .ףָאטש ןצרַאװש

 ױזַא ,ןעוועג ךעלגעמ טינ ןיוש זיא געווקירוצ ןייק .ךיז וצ זדנוא ןפור ייז

 .ןענַאטשעג ייז ןופ רימ ןענעז טנָאנ

 .עטייוצ יד וצ ענייא רימ ןגָאז --- ?!שינעגעגַאב עכעלקילגמוא  ַאזַא; --

 יד ןופ טסניד ןיא ןעיטש עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עשיסור-סייוו ךָאד ןענעז סָאד

 ,ןשטייד

 .זדנוא ייז ןגערפ --- ?ריא טנעז רעוו --

 ,רימ ןרעפטנע -- ,ןדַיי ןענעז רימ ---

 -נַאנופ ךיז ןכַאל ייז ןוא ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןענעז --- ,ייז ןגָאז --- ,רימ ןוא

 ,ףיוה ןפיוא ןייגוצפיורַא זדנוא ייז ?ןטעברַאפ, םעד ןיא .טינ ייז ןביילג רימ .רעד

 רעזדנוא ןופ םענייא טגנולעג ,ךָאד .זדנוא טיה רעכלעוו ,ןטסָאּפ ַא קעװַא ןלעטש ןוא

 טעבנגעגסױרַא ךיז טָאה רע יוו טקרעמַאב טשינ טָאה ךַאװ יד .ןפיולטנַא וצ עּפורג

 ,ףיוה ןופ

 ,ךיז ןעניפעג ייז ּוװ טסּוװעג טָאה רע סָאװ ,ןַאמ ןביז יד וצ דלַאװ ןיא טפיול רע

 זדנוא ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד ףיוא לַאפנָא ןקידנילצולּפ ַא ןכַאמ ןעמַאזוצ ייז טימ ידכ

 .ןעיײרפַאב

 .רעגַאל רעייז טינ טניפעג ןוא דלַאװ ןיא םורַא רע טעשזדנָאלב טכַאנ עצנַאג ַא

 םעד ןיא טלייועג טוג ךיז טכַאנ רעד ןיא טעּפש זויב ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד

 ןגעלעג ןענעז רימ ןוא עקשָאמרַאה ַא ףיוא טליּפשעג ,טצנַאטעג ,ןעגנוזעג ,ראטוכ

 -ךַאו םעד ּפָארַא ייז ןעמענ ךיילגוצ גָאטרַאפ טימ ..קערש:-טיוט ןיא ףיוה ןפיוא

 .געוו ןקידרעטייוו רעייז קעװַא ןעייג ןוא ראטוכ םעד ןזָאלרַאפ ,ןטסָאּפ

 ןבָאה ,קערש-טיוט ןיא ,ןעהעש ערעווש .דלַאװ ןיא ןפיול רימ .יירפ ןענעז רימ

 שיטקַאפ ןענעז ןטנַאיצילָאּפ עטשרמולכ יד .טכַאנ רעד ןיא טבעלעגרעביא רימ

 ,םימעט-טייקיטכיזרָאפ בילוצ ןבָאה עכלעוו.,רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס-שיסור ןעוועג

 ךיז ןטלַאהפיוא ןקיליײיװטייצ רעייז ןופ טייצ רעד ןיא טריטסערַא זדנוא ןטלַאהעג

 ,ראטוכ םעד ןיא

 -רַאפ זדנוא טָאה "סעצסרָאשטש,, יד ןופ בַאטש רעד סָאװ טנעמָאמ םעד ןופ

 ןיוש ןענעז (שזולס ןטנעצ םייב טכַאלש רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא) ךיז ןופ ןבירט

 םורַא ןעשטּפָאט ,עּפורג עשידִיי עטנלע עניילק ַא ,רימ ןוא ןכָאװ עכעלטע קעװַא

 ַא טימ טנגעגַאב טשינ ךיז רימ ןבָאה רעמ .שזָאמרָאק ןופ הביבס רעד ןיא ,ןּפמוז ןיא

 -שג רשפא זדנוא טלָאװ ,עכלעוו ,הנחמ-ןענַאזיטרַאּפ רערעלוגער זיא סע רעכלעוו
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 ןעוו סָאװ ,תורוש עריא ןיא ןרעדילגנייא ,טגָאזעג רעסעב ,ץוש ריא רעטנוא ןעמונ

 -רַאפ רעזדנוא ןטוג םוצ ןרָאװעג טרעדנעעג לַאקידַאר טלָאװ ,ןעשעג לָאז סָאד
 | .עגַאל עטלפייווצ

 -עּפָא עכלעוו ,ןעגנולמַאזנָא-ןענַאזיטרַאּפ עסיורג יד ןופ ןסירעגּפָא ןענעז רימ

 .ייז טימ ןעגנודניברַאפ ןייק טינ ןבָאה רימ .סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא ןריר

 ףוס-ףוס ךיז ןענעק עכלעוו ,ןטייקילעפיצ ףיא טלעטשעגסיוא ןענעז רימ

 טלעטשעגסיוא רימ ןענעז ןטקודָארּפ ןעמוקַאב וצ .ןקידנע שיגַארט זדנוא רַאפ

 ךיוא זיא זדנוא ןדלוד רעייז ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעד ןופ דסח ןפיוא

 ,..טייצ ןופ עגַארפ ַא

 עכלעוו ,עּפורג "עדליוװ, ַא ןענעז רימ זַא ,ןסיוורעד יונעג םירעיוּפ יד ךיז ןלעוו

 ױזַא יו געוו ַא ןעניפעג ייז ןלעװ ,רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק ןופ ץוש ןייק טינ טָאה

 | ,..ןרידיווקיל וצ זדנוא

 רימ ,ןטייקילעפוצ טימ ןבעל רימ ,טנעמָאמ ןטימ ןבעל רימ .עגַאל ערעטיב ַא

 : ...ןבעל יליוו
 -ַאב 3 ןעמוקעגוצ טכירעגמוא םעצולּפ זדנוא וצ ןענעז ,גָאטרַאפ ,לָאמ ןייא

 ןטסָאּפ ךַאװ ןייק .שינעגעגַאב ַאזַא ןופ סַאלב-טיוט ןרעװ רימ .רענעמ עטנּפָאװ

 ייב ןילּפיצסיד ןייק ןעוועג טינ ללכב זיא'ס ,טלעטשעגסיוא טַאהעג טינ רימ ןבָאה

 -מוא רעקיניזטכייל רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טשַאררעביא ןענעז ןַאמ יירד יד .זדנוא
 ,ןענעגרהרעד ךייא ךָאד ןעק'מ,, .הרימש ןייק ןלעטשמורַא טשינ ןופ ,טייקיטכיזרָאפ
 ענייז ןוא אנוש רעד :טרָא ןופ ןבייהוצפיוא ךיז ןזייווַאב טשינ וליפַא טלָאז ריא
 -- זדנוא ייז ןקַיורַאב -- טשינ ךיז טקערש .ןעלקניוו עלַא ןופ ןרעיול רעפלעהטימ
 -יּפשסיױא ןַא ןופ קידנעייג ןוא ,"וָאליסַאװ, דַאירטָא ןופ רענַאזיטרַאּפ ןענעז רימ-
 זדנוא ןעמענטימ ."ןרוּפש ערעייא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה עבַאגפיוא-סגנור
 ןופ ןדלעמ בַאטש םעד ןלעװ ייז .טכער ןייק טשינ ייז ןבָאה דַאירטָא ןיא ךיז טימ
 -עג רעטייוו ןענעז רימ ןוא געוו רעייז קעװַא ןענעז ןַאמ יירד יד .שינעגעגַאב רעד
 .עגַאל רעבלעז רעד ןיא טרָא םעד ףיוא ןבילב

 -ַאװ, ןופ רענַאזיטרַאּפ 2 ןעמוקעגוצ זדנוא וצ ןענעז רעטעּפש געט עכעלטע
 .רעגַאל רעייז ןיא ןייג וצ שינעביולרעד ַא זדנוא רַאפ טכַארבעג ןוא דַאירטָא-"ווָאליס
 -דלַאװ ענעדישרַאפ ןָא ןביג ייז ,ןיהַא ןריפ סָאװ ןגעוו יד סיוא זדנוא ןגָאז ייז
 1 .ןעשזדנָאלברַאפ טינ ןלָאז רימ ידכ ,םינמיס

 -םוקמ ןטפַאהלפייוצ רעזדנוא רימ ןזָאלרַאפ גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא

 ןעמוקעגוצ ןענעז רימ .*סעצווָאליסַאװ, יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעייג ןוא ,טלקמ
 -רַאּפ ַא .סנטסָאּפ-ךַאװ ערעייז ןענַאטשעג ןענעז סע ּוװ ,ךייט ַא רעביא קירב ַא וצ
 ןסע ןבעגעג ךיילג זדנוא טָאה'מ .רעגַאל םוצ ,דלַאװ ןיא רעפיט זדנוא טריפ ןַאזיט

 ןופ תורוש יד ןיא טרעדילגעגנייא ןרעוו ריִמ .ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ,דַאירטָא ןטנָאמרעדנביױא

 -ספמַאק ַא וצ ןעגנוטיירגוצ עטפַאהרעביפ דַאירטָא רעד טכַאמ 1943 רָאי גנַאפנָא

 רעקצולס) ענזיו לטעטש םעד ףיוא לַאפנָא ןיא ךיז ןקילײטַאב רימ ..עבַאגפיוא

 ,לטעטש ןופ ןשטייד יד ןפױלטנַא ,יירעסיש רעקיטייזנגעק ַא ךָאנ .(ןָאיַאר

 ,טיורב ,רענעגעוו ,םיריזח ,תומהב ,דרעפ :יוװ ,ןעייפָארט ךאס ַא ןעמענ רימ
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 קַאּפ ןסיורג ַא ןעניפעג רימ ןוא ,ןעגנוטעברַאסיוא-ליטסקעט ,ןטערַאגיס ,קַאבַאט

 ןדָיי רענזיו ענעמוקעגמוא ןופ םיתילט טימ

 .ךיז רַאפ ןזָאלעג ךיא ןבָאה ,קנעדנָא ןַא יו ,תילט ןייא

 וטסּפרַאד סָאװ וצ, :רימ וצ טגָאז עּפורג רעזדנוא ןופ דַיי ַא יו ,קנעדעג ךיא

 -מוא עלַא יו ייס ךָאד ןלעװ רימ -- ?ןצונ לָאמַא ךָאנ םיא וטסרעלק ,תילט םעד

 ."ןעמוק
 ייד יד ןריזינַאגרָא ,ענזיוו ףיוא לַאפנָא רעזדנוא ךָאנ ,רעטעּפש ןכָאװ יירד

 .רעדלעוו ערעזדנוא ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ףיוא עיצידעּפסקע-ףָארטש עסיורג ַא ןשט

 .רָאי םעד ןופ ץרעמ ףוס זיב ךיז טיצ עװַאלבָא יד

 -רעד רעקילדנעצ טכַאמעג בורח ןשטייד יד ןבָאה עװַאלבָא רעד ןופ גנַאג ןיא

 -עגסיוא ייז ןבָאה גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןופ ןוא הביבס רעד ןיא רעפ

 .ךס ַא ןלַאפעג ךיוא ןענעז רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא ןופ .רעטנזיוט יד ןיא טעגרה

 ךַאירטָא *סוָאליסַאװ, ןופ בַאטש רעד סיוא טנעייל 1942 לירּפַא ןט5 םעד

 יד .רעגַאל םעד ןזָאלרַאפ ןזומ ,םַאנסיוא ןָא ,רעדניק ןוא ןעיורפ זַא ,לעּפַאב ַא

 .רעפמעק יװ רעגַאל ןיא רעטייוו ףיוא ןביילב ןזומ סעילימַאפ יד ןופ רענעמ

 ןעיורפ ןופ טייהנזעונָא יד , :סָאװ-טָא טימ לעפַאב רעד ןרָאװעג זיא טריוויטָאמ

 .?דַאירטָא ןופ טייקיעפ-ספמַאק יד טרעטש רעדניק ןוא

 רעדניק ןוא ןעיורפ יד קעװַא ןעמ טריפ רענַאזיטרַאּפ ןופ גנוטיײלגַאב ןיא

 .רעֿביא טרָאד ייז טזָאל ןעמ ןוא ?סרָאטוכ-אראטס; ןיא

 :עװכַאל לטעטש ןופ ןדִיי עכעלטע ןפָארטעג ךיא בָאה סראטוכיַארַאטס ןיא

 לשרעה ןכיילג סָאד ,(לארשי:-תנידמ ןיא טציא) לגנַיי ַא טימ קישטווַארק ןמלק

 ןיא) דניק ןייז טימ שטיניכ לרעב ןוא (עקירעמַא ןיא טציא) לגנִיי ןייז טימ ןרָאװש

 ,(לארשי:-תנידמ ,הלמר

 -עז רעדניק עניימ .םירעױוּפ יד ייב רעכעטסַאּפ ןעוועג ןענעז רעדניק ערעייז

 ,יײז טימ ןעמַאזוצ ןעוועג ןענ

 .רעטניוו רעד ןָא טמוק'ס ,רעמוז רעד רעבירַא זיא ױזַא טָא

 זיא'ס .טנייוועצ ךיז ייז ןבָאה, רעדניק עניימ טכוזַאב לָאמניײא בָאה ךיא ןעוו

 ,דלעפ ןפיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ןגייווצ ןופ לדייב םעד ןיא .ןעוועג טלַאק יז

 .ןרירפ טכענ-רעטניוו יד ןיא ייז ןגעלפ

 ןיא םיא ייב ןפָאלש וצ רעדניק יד טביולרעד סרָאטוכיַארַאטס ןופ רעױּפ ַא

 ןופ ןבילבעג ץנַאג קילעפוצ זיא סָאװ ,בוטש עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד .בוטש

 ,ףרָאד ןסיורג םעד ןיא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןברוח םעד

 ןעמוקַאב ןוא םירעוּפ יד ייב ןטעברַא ענעדיישרַאפ ןָאטעג ןבָאה רעדניק יד

 ,ןסע זיולב רַאפרעד

 ןוא רעדניק עניימ ןכוזַאב וצ טייצ וצ טייצ ןופ רימ טביולרעד בַאטש רעד

 ,זײּפשבָאגוצ ייז רַאפ ןעגנערב וצ

 .ערעסעב ַא ןעוועג זיא ןדִיי יד וצ דַאירטָא ןופ גנוִיצַאב יד

 ,ךרעל ןדִיי 50 ןעוועג ןענעז ,דַאירטָא-"וָאליסַאװ; םעד ןיא



 (סלסיז יכדרמ) שטיוװַאקנימ יכדרמ

 ןעוענ נָאה ךיא סָאװ

 ןעוו גָאט םעד ןיא ,ינוי ףוס ,1941 רָאי ןיא

 טָאטש יד ןעמונרַאפ טָאה דנַאלשטיײיד-רעלטיה

 ןיא טעברַאעג דָארג ךיא בָאה ,שטיוװָאנַארַאב

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ .,יײרעברַאג .רעד

 -ַאפ רעד ןיא טעברַאעג בָאה ךיא .סַאג ענײסָאש

 יד טַאהעג ךיא בָאה רעבירעד ,1944 זיב קירב

 ןוא ןעז וצ רעקינייוו רעדָא רעמ טייקכעלגעמ

 .טייצ רענעי ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ןביירשוצפיוא

 יד ןעמונרַאפ טָאה שטייד רעד רָאנ יװ

 יִשג טָאה סע רעוו זַא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה טָאטש

 ןיא ןגָארטּפַא העש 24 ןופ ךשמ ןיא סע לָאז רעוו

 ןעמ טעוװ ןצעמיא ייב ביוא .רוטנַאדנעמָאק רעד

 טעוװ טייצ רעטמיטשַאב רעד ךָאנ ןפָאװ ןעניפעג

 וצ טָאה גנודלעמ עטייווצ ַא .ןרעוו ןסָאשרעד רע

 ,טַארנדִיי ַא ןפַאשעג טרעוו סע זַא ,ןוטעג ןסיוו

 ןופ ןעגנורעדָאפ עלַא ןליפרעד ןפרַאד טעוװ סָאװ

 -נעמַאזוצ ןיא ןלעפַאב עריא עלַא ןוא טכַאמ רעד

 -נָא ךיילג ןבָאה ןטַאדלָאס יד .ןדִיי יד טימ גנַאה

 ןעמ טָאה םוטעמוא ןופ .ןדרָאמ ןוא ןגָאלש ,סנגעמרַאפ עשידִיי ןביור וצ ןביוהעג

 יד ןיא טקורראפ ךיז טָאה רענייא רעדעי רעבָא ,ןדלאוועג ,ןעיירשעג טרעהעג

 רעטעּפש געט עקינייא ןיא .סַאג ןיא ןזייווַאב וצ ךיז טַאהעג ארומ ןוא ךעלעקניוו

 ,ןטעברַא ןייג ןזומ עלַא זַא טארנדִיי םענעפַאשעג םעד ךרוד ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא

 ןופ ןעײרדסױרַא ןלעוװ ךיז טעװו סע רע .רעדניק ןוא עקנארק ,עטלַא רעסיוא

 ןפָאלעג רענייא רעדעי ןיוש זיא ןפוא אזא ףיוא .ןרעוו ןסָאשרעד טעוװ טעברַא רעד

 ןלעטשסיוא ךיז ןגעלפ ירפ רעד ןיא ןביז גָאט עלַא .טעברַא ףיוא ךיז ןטָאבנָא

 טעברַא רעד וצ ןעמענ ןגעלפ ןשטייד יד .ןשטנעמ תורוש עגנאל טארנדִיי ןבעל

 ַא ןיא ןַאמ 4 וצ ןלעטשסיוא ןגעלפ ייז .טפראדעג טָאה ייז ןופ רערעדעי לפיוו

 יוזא .רעוװעג טימ ןטניה ןופ שטייד רעטייוצ א ןוא סיורָאפ שטייד ןייא .הרוש

 גָאט ןסאנ רעשטיווָאנאראב יד רעביא ןשטנעמ ןגוצ עצנאג ןעיצ ךיז ןגעלפ

 שש טירװָאק נימ יכ ד רמ

 עילַאטיא ,רעגַאל םיטילפ ַא ןיא
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 סָאד ןענעז ןטעברַא ענעדיישראפ .טעברַא רעד ןופ ןוא טעברַא רעד וצ ךעלגעט

 ,טעברַאנאב ,טעברַאדלעפ ,רעבירג ,ןטעזָאלק ןקינייר ,ןסַאג יד ןקינייר :ןעוועג

 ןיק טָאה סע ."ַאא ,יירעדיינש ,יירעטסוש ,ײרעלָאטס ייב ,ןעײסָאש יד ףיוא

 סע זא !טעברא רעד ייב סענאקיש יד טנייה ;טעברַא ןייק טלעפעגסיוא טשינ לָאמ

 ןעגניז לָאז רענייא ןסייה ייז ןגעלפ ,ןָאט ליּפש א ןלעווראפ ןשטייד יד ךיז טגעלפ

 םינּפ ןיא ןעייּפש ,ןגָאלש לָאז ןטייווצ םעד רענייא ,ןצנַאט לָאז רעטייווצ רעד ןוא

 ןשטנעמ א ןעמענסױרַא רעדָא ,ןעמַאזוצ שיילפ ןטימ דרָאב יד ןרעש רעדָא ,ןירַא

 ןעגנירּפש ,דרע רעד רעביא ןעלקייק ךיז :ןעגנוביא םיא טימ ןכאמ ןוא טייז ַא ןיא

 -עג ןיא ןענַאטשעג ייברעד ןענעז ןשטייד יד .ןגָאלש ןיילַא ךיז ןוא עקבאשז ַא יו

 יעגנוביא יד טשינ ןכאמ ןדִיי יד זא טכודעג ךיז טָאה ייז ןופ םענייא ןעוו ןוא ,טכַאל

 ַא ןיא ןריפקעװַא ייז ,רעטעברַא ייווצ ןעמענסױרַא ייז ןגעלפ ,ןליוו ייז יו יוזא

 בורג ןיא ןבײרטנײרַא םענייא ןגעלפ ייז .בורג א ןבָארגסיױא ןסייה ייז ןוא טייז

 .ןטישראפ טזומעג םיא טָאה רעטייווצ רעד ,ןסישרעד ךיילג ןוא

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא לָאמנײא טימ .םישדח עקינייא רעבירא ןענעז ױזַא

 יסאג (טּפיוה) ענדַארַאּפ יד ףיוא ןייג טשינ ןרָאט ןדִיי זא ,טארנדַיי ןופ לעּפַאב ַא

 ןעמ ןעמעוװ ןוא סאג ןטימ ןיא ןייג רָאנ ןזומ ייז .רַאוטָארט ןפיוא טשינ ךיוא ןוא

 -עג טוג ןיוש טָאה ןעמ .ןרעוו טפָארטשאב רע טעוװ ,רַאוטָארט ןפיוא ןּפאכ .טעוו

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא'ס ןוא טרעיודעג טָאה גנאל טשינ .טניימ סָאד סָאװ טסּוװ

 ;דוד-ןגמ א ןופ םערָאפ רעד ןיא סעטאל עלעג 2 ןגָארט ןזומ ןדִיי עלַא זַא ,לעּפַאב ַא

 ןעמ טעװ .עצײלּפ רעד ףיוא עטייווצ יד ,ןצרַאה ןפיוא טנרָאפ ןופ עטאל ןייא

 ןופ ,עלַא ןרעוו ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ךיילג רע טעוװ ,עטַאל ַא ןָא ןדִיי א ןּפאכ

 טָאה גנאל טשינ .סעטַאל עלעג יד טימ טצוּפעגסיױא ךיז ןבָאה ,סיורג זיב ןיילק

 רעשטיווָאנאראב יד ףיוא טרעווס זַא ,לעפַאב ַא סױֹרַא זיא סע ןוא טרעיודעג

 עיצובירטנָאק יד .ןכַאז-דלָאג ןוא טלעג ןופ עיצובירטנָאק ַא טגײלעגפױרַא ןדִיי

 דעלטרָאװטנַארַאפ זיא טארנדַיי רעד .העש 24 ןופ ךשמ ןיא ןרעװ ןפַאשעג זומ

 . .טכעלש רעייז ןייז טעװ ןלָאצניא טשינ טעוװ ןעמ ביוא ןוא םעד ראפ

 ןגעלפ יוזא ןוא .טייצ רעד וצ טלעטשעגוצ עיצובירטנָאק יד טָאה טארנדיי רעד

 ערעדנא ןוא ןגוצנָא ,שעוו ,ןצלעּפ ,סרעטופ ןלעטשוצ ןסייה ךיז גָאט ןדעי ןשטייד יד

 ןָאק ןעמ .ןפַאש טזומעג ץלא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ טָאה טארנדִיי רעד .ןכַאז

 םייב טאהעג טָאה טארנדִיי רעד טייקירעווש א ראפ סָאװ ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז

 ןעמ .סנגייא ןייז ןבעגּפָא רעצעמע ליוװ ךיג יוזא טשינ לייוו ,ץלא סָאד ןעלמאזפיונוצ

 ץנאג זא ןרעװ טגָאזעג זומ סע ןוא ,ןעלטימ ענעדיישראפ ןדנעוונָא טזומעג טָאה

 .ןייש טשינ ןוא ךעלרע טשינ ןעוועג ןעלטימ יד ןענעז טפָא

 ןוא טעברַא ןופ טרעטאמעגסיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ןדִַיי יד יװ םעד .ךָאנ

 ךיז ןלעװ ןדִיי עלַא ןכלעוו ןיא ,ָאטעג ַא ןפַאש וצ לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא קערש

 -רעד רע טעװ ,ָאטעג םעד רעסיוא ןדַיי א ןּפאכ טעװ ןעמ ביוא .ןעניפעג ןזומ

 .ןשטנעמ לָאצ רעד טיול ןטסָאמעגסיוא ןעוועג זיא ָאטעג ןופ חטש רעד .ןרעוו ןסָאש

 טמױצעגּפָא זיא ,ןדַיי טנזיוט 12 ךרע ןַא ןעוועג טלָאמעד ןענעז טָאטש ןיא יוװ ױזַא

 א ראפ רעטעמ ןייא יונעג ,דרע רעטעמ טארדאווק טנזיוט 12 ןופ ץאלּפ א ןרָאװעג

 יװ ,רעצעלּפ עקידייל ןרָאװעג טנכערעגניײרַא ןענעז רעטעמ טנזיוט 12 יד ןיא .שפנ
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 24 ןיא ןשטנעמ ודעי ראפ רעטעמיטנעצ 80 ןעמוקעגסיוא זיא'ס זא יוזא ,ןפיוה

 ןבָאה ןדַיי טנזיוט 12 יד .ָאטעג ןיא ןבײלקנײרַא טפרַאדעג ךיז עלַא ןבָאה העש

 -אב רעד ךָאנ זא קידנסיוו .ָאטעג ןיא ןכירקניירא ןעמונעג לָאמ ןייא טימ עלא

 עכעלנייועגרעסיוא ןַא ןרָאװעג זיא טיוט רעד ייז טראוורעד טייצ רעטמיטש

 טשינ סָאד ןָאק ,דליב סָאד ןעזעג טשינ ןגיוא ענייז טימ טָאה סָאװ רעד .הלהב

 רעדניק ןוא רעדניק ערעייז ןריולראפ גָאט םעד ןיא ןבָאה ןרעטלע ...ןייטשראפ

 דַיי ןיק זיא העש רעטמיטשַאב רעד וצ רעבָא .ןרעטלע ערעייז ןריולראפ ןבָאה

 ןגעלעג ןשטנעמ ןענעז ָאטעג ןופ רעזייה יד ןיא .ָאטעג םעד ץוחמ ןבילבעג טשינ

 -אב רעד וצ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא ןעמ .ןטייווצ ןפיוא רענייא

 .ןייּפ רעיינ ןופ ןבעל ַא ןָא ךיז טבייה טציא .ָאטעג ןיא טּפַאכעגנײרַא טייצ רעטמיטש

 סָאװ ,ץילימ עשידִיי א ןרָאװעג ןפאשעג זיא טכאמ רעד ןופ לעפאב ןפיוא

 ;טכַאמ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ יד ןריפסיוא טַארנדִיי םעד ןפלעה טפרַאדעג טָאה

 -יטנעצ 80 יו רעמ זא ,ָאטעג ןיא טייקנייר יד ןטיה ,ןטעברַא לָאז רעדעי ןיהּוװ

 ןלעפ טשינ לָאז רענייק זא רקיע רעד ןוא ןעמענראפ טשינ שטנעמ א לָאז רעטעמ

 .ָאטעג ןופ

 50 ןוא ךעלגעט טיורב םארג 100 ןזעװעג זיא ןשטנעמ א ראפ עיצאר יד |

 ערעייז ףיוא טלייטעגסיוא טיצאר רעייז ןעמוקאב ןבָאה רעטעברַא יד .ןּפיורג םארג

 ָאטעג ןיא קירוצ ןעגנאגעג זיא ןעמ ןעוו ,טעברַא רעד ךָאנ .רעצעלּפ-סטעברַא

 טשינ טָאה רע יצ טכוזאב םענייא ןדעי ָאטעג ןופ רעיוט םייב ןעמ טָאה ,ןיירַא

 -רעדרעמ ןעמ טגעלפ ןענופעג סעּפע טָאה ןעמ זא ןוא זייּפש ןייק ךיז ייב ןטלאהאב

 טשינרָאג גנורידיווער רעד ייב טָאה'מ ןעוו וליפא ןגָאלש טגעלפ ןעמ .ןגָאלש ךעל

 ןדירפוצ ןעוועג ןעמ זיא ָאטעג ןיא קירוצ ןעמוקנָא ןיוש טגעלפ ןעמ זא .ןענופעג

 םיא ןעמ טגעלפ ,ןעועג דשוח סעּפע ןיא ןצעמע טָאה'מ זא ,טריסאּפ טָאה טפָא

 .ןעמוקעגקירוצ זיא רעצעמע ןעוו ןטלעז ןוא ןעמענראפ ךיילג

 :טלָאװעג טָאה שטייד רעדעי סָאװ ןלעטשוצ ץלא טזומעג טָאה טארנדִיי רעד

 רעד ןוא ,שעוו ,ןגוצנא ףיוא ףָאטש ,ךעלרעגייז ענעדלָאג ,ךעלרעגניפ ענעדלָאג

 טשינ ָאטעג ןופ רענייק לָאז סע זא ןבעג גנוטכא טזומעג טארנדִיי רעד טָאה רקיע

 רעד ןיא טרירטסיגער ןעוועג זיא סָאװ ןדִיי לָאצ יד ןייז קידנעטש לָאז סע ,ןלעפ

 רעד ןדייל לכ םדוק ךָאד טעװ ,דָיי ַא ןלעפ טעװ סע ביוא לייוו .עירעמרַאדנַאשז

 ךיז טָאה יוזא ןרעוו ןסָאשרעד ןלעוװ טארנדִיי ןופ רעדילגטימ עלא .טארנדִיי

 זיא טרָאד ןוא ָאד זא ןרעה טגעלפ'מ .טייצ ערעגנעל א עגאל יד טָא ןגיוצעג

 סָאד ןָאק יווע .טביילגעג טשינ םעד ןיא טָאה ןעמ רעבָא ,הטיחש א ןעמוקעגרָאפ

 "?ןעגנערבמוא זדנוא ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ָאט ,ןלעפַאב עלא סיוא ךָאד .ןליפ רימ ,ןייז

 ןבָאה ןשטייד עסיוועג .הנכס יד טליפעג רעמ ץלא ןעמ טָאה רעטייוו סָאװ רָאנ

 .טנגעג רעצנאג רעד ןיא ןדִיי עלא סיוא רדסכ טעליוק ןעמ זא ,טיורטראפ זדנוא

 -אראב ןופ ןדִיי ,רימ ןבָאה ןעמוק טעוװ סָאװ טנעמָאמ ןכעלקערש םעד וצ

 -אבסיוא ןענעק ךיז ידכ ,םינפוא עלא ףיוא ןטיירגוצוצ ןביוהעגנָא ךיז ,שטיווָאנ

 סָאװ ,טארנדִיי ןופ רקיע רעד ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סע .םיחצור יד ןופ ןטלאה

 .ןעמוקעג זיא העש עכעלקילגמוא יד רעבָא .ןייז טשינרָאג טעװ סע זא טגָאזעג ןבָאה

 "וא ,ןשטייד ןופ טלגנירעגמורא ןרָאװעג ָאטעג רעד זיא גָאט ראפ רעגייז א 4 ןופ
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 רוּפכ םוי ברע ןופ טכאנ יד ןעוועג זיא סָאד זא ,ךיז טכאד .ןסורסייו ןוא רענַיַארק

 םוצ ןעמעלא ןביירט וצ ןביוהעגנָא ןוא ָאטעג ןיא ןײרַא ןענעז ייז .(1942) ג"שת

 טייל עטלא ,ןעיורפ .טעברַא רעד וצ טריפעגסױרַא ןעמ טָאה רעטעברא יד .רעיוט

 ןביירשאב וצ חוכב טשינ ןיב ךיא .סָאטױא ףיוא ןעמונעג ןעמ טָאה רעדניק ןוא

 סרעטומ יד ןופ רעדניק עניילק ןעמונעגקעווא טָאה'מ .ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ

 -עמשעצ ךעלעּפעק ערעייז טָאה ןעמ רעדָא ,ןעייווצ ףיוא ןסירעצ ייז טָאה ןעמ ןוא

 ךָאנ .ןקוקוצ ךיז טזומעג ןעמעלא םעד וצ ןבָאה סרעטומ יד .טנעוװ יד ןָא טרעט

 -עגוצ ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,רעבירג יד וצ טריפעג ןעמעלא ייז ןעמ טָאה םעד

 ןענַאטשעג ןיב ךיא .טריפעג ייז ןעמ טָאה סאג ענײסָאש ךרוד .רעירפ ןופ טיירג

 יד ןופ רענייק זא קנעדעג'כ .ןעזעג ייז ךיא בָאה רעטצנעפ ןופ ןֹוא קירבַאפ ןיא

 םגה ,ןגירשעג רעדָא ,טנייוועג טשינ טָאה ,טיוט םוצ ןבירטעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןדָיי

 סָאװ .טיוט ןייז ןיוש ייז ןלעװ םורא טונימ 20 רעדָא 15 ןיא זא טסּוװעג ןבָאה ייז

 ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ ןבָאה ייז ןכלעוו ,דוס א זיא טרעלקעג ןבָאה ןשטנעמ יד

 המקנ לָאז'מ ןעוועג זיא שטנּוװ רעייז זַא ,רָאלק רעבָא זיא סנייא .רעבירג יד

 .םעטסיס א טימ תעל-תעמ 2 טעבראעג ןבָאה רעדרעמ יד .רעדרעמ יד ןיא ןעמענ

 יד ךָאנ .טורעג ייז ןבָאה טכאנ ייב ןוא ןדִיי יד טעליוקעג ייז ןבָאה גָאט ןיא העש 8

 ,לעפאב א ןעמוקעג זיא סע ןוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא *עיצקַא; יד ןיא געט ייווצ

 וצ ןוא טרָא ןייז וצ ןרעקמוא ךיז לָאז ענעבילבעג ןבעל יד ןופ רענייא רעדעי זַא

 .ןעמוקעגמוא געט ייווצ יד ןיא ןענעז ןשטנעמ טנזיוט 4 .טעברַא ןייז

 :דליב קידָארומ א טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ָאטעג רעד טָאה הטיחש רעד ךָאנ

 ןכאז .ענעפָא רעטצנעפ יד ,עטלארּפעגפיוא ןעוועג ןענעז רעזייה יד ןופ ןריט יד

 -לאוועג דיז ןבָאה טארנדִיי ןופ זיוה ןבעל .סאג רעד ףיוא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה

 -עגסיוא טָאה'מ .סנטָאש יװ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןדִיי יד .רעדניק עטיוט טרעג

 טמעשעג ךיז טלָאװ ןעמ יו סעּפע ,ןטייווצ ןטימ רענייא ןענעגעגאב וצ ךיז ןטימעג

 בצמ םעד וצ טניווװועגוצ ךיז ןעמ טָאה זייווכעלסיב רעבָא .ןרעדנא ןראפ רענייא

 זא ,ןענַאטשראפ טָאה ןעמ ."לאמרָאנ; קעװַא רעדיוו זיא ָאטעג ןיא ןבעל סָאד ןוא

 ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ ןדַיי לסיב סָאד ןעגנערבמוא ךיוא ןעמ טעוװ טייצ רעד טימ

 טָאה ןעמ .ןפיױלטנַא וצ ןגעוו ענעדיישרַאפ ןכוז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןבעל

 עמ רעבָא ,רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא ןרירעּפָא רענַאזיטרַאּפ זַא ,טרעהעג ןיוש

 .רעדלעוו יד ןיא ןעמוקוצנָא ןוא ןעניפעג וצ ייז ױזַא יװ טסּוװעג טשינ טָאה

 ןופ רעדילגטימ ךיֹוא ,ָאטעג ןיא ןשטנעמ ןענופעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה סע

 -רָאפ טשינ סעיצקַא עכלעזַא ןיוש ןלעו רעמ זַא טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,טַארנדִיי

 סע זא ,ןליפ ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה ןעמ ןוא רָאי א ךרעב קעווא זיא סע .ןעמוק

 (ןשינעטלעהַאב) סענָארכס ןעיוב ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .הטיחש עיינ ַא ךיז טיירג

 טָאה ןעמ .טעבראעג םייהעג ןיא ןעמ טָאה טכאנ ןוא גָאט .ןטלאהאבוצסיוא ךיז ידכ

 יד ןענעז טכענ יד ןיא .רעסַאו ןוא ןסע טימ סענָארכס יד ןיא טגרָאזאב ךיז

 -עגמורַא טשינ טרעוו יצ ןבעגעג גנוטכא ןוא ךַאו רעד ףיוא ןענַאטשעג ןשטנעמ

 ןעוו גָאט םעד יונעג טשינ קנעדעג ךיא .ןשטייד יד ךרוד ָאטעג רעד טלגניר

 .ןרָאװעג טלגנירעגמורא רעדיוו ָאטעג רעד זיא ירפ רעד ןיא רעגייז א 7 גנולצולּפ

 ןעמ ןענאוו ןופ רעטרע ערעייז ףיוא טלעטשעגסיוא קידנעטש יוװ ךיז ןבָאה עלַא
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 ןענַאטשעג ןענעז רעױמ-ָאטעג ןופ ןטייז עדייב ייב .טעברַא רעד וצ ןייג טגעלפ
 סנקעטש טימ טנפָאװאב ןעוועג ןענעז עלא ייז .תורוש עגנאל ייווצ ןיא ןשטייד
 ןעמ טָאה טעברַא רעד וצ סָאװ יד .ןדִיי יד ןריטרָאס וצ ןביױהעגנָא ןבָאה ייז ןוא
 ןרעדעי ןעמ טָאה ייברעד .סקניל -- טיוט םוצ סָאװ יד ןוא סטכער ןייג ןסייהעג
 סנקעטש יד טימ ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ הרוש רעייז ךרוד ןעגנאגעגכרוד זיא סָאװ
 רעקניל רעד ףיוא ןעוועג ןענעז סָאװ ןשטנעמ יד .ןסקיב יד ןופ סעבלָאק ןוא
 -ןישאמ טימ ןשטייד ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,רעבירג יד וצ ןבירטעג ןעמ טָאה טייז
 ויוש ייז ןענעז רעבירג יד וצ ןעגנאגרעד ןענעז ןשטנעמ יד ןענאוו זיב .רעוועג
 יד ןופ ןצכערק ןוא ןענייוועג יד טרעהעג ןטייוו ןופ טָאה ןעמ .טיוט בלאה ןעוועג
 'טג סע טָאה יוזא .יירעסיש סָאד טרעהעג ןעמ טָאה גָאט ןצנאג א .עטקיניײּפרַאפ
 ןעוועג ןענעז סָאװ ןשטנעמ יד .ליטש ןרָאװעג זיא םעד ךָאנ .טכאנ ראפ זיב טרעיוד
 יז רָאנ ,ָאטעג ןיא טכארבעג קירוצ טשינ גָאט םעד ןעמ טָאה טעברַא רעד ייב
 ןענעז יז .גָאט םעד טעברַאעג ןבָאה ייז ּווװ רעצעלּפ יד ףיוא ןבילבראפ ןענעז
 ָאטעג ןיא זיא ,ןרָאװעג גָאט רָאנ זיא'ס יװ ,סנגרָאמ וצ ףיוא .ןרָאװעג טכאוואב
 ןבָאה סָאװ ןדִיי יד ןכוז ןביוהעגנָא ןוא םיחצור יד ןופ גנולײטּפָא עסיורג א ןיירַא
 ןסייהעג ןוא ןענופעג ייז ןבָאה סענָארכס ליפ .סענָארכס יד ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז
 ביוא .ןסָאשעצ ךיילג ןעמ טָאה סױרַא ןענעז סָאװ יד ,ןטרָאד ןופ ןײגסױרַא ןדִיי יד
 יד ןיא ןשטייד יד ןבָאה ,סענָארכס יד ןופ ןייגסיורא טלָאװעג טשינ טָאה ןעמ
 :ענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ עלא ןוא ןטאנארגטנאה ןפרָאװעגניײרא סענָארכס
 ןשטייד יד ןבָאה טכאנ ראפ ,גָאט רעצנאג רעד ךרודַא זיא יוזא .ןעמוקעגמוא ןענעז
 ןעמ טָאה רעטעברא יד ןוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא "עיצקא, יד זא ,ןדלָאמעג

 רעד .ןדִיי 3500 ןעמוקעגמוא ןענעז הטיחש רעד ןיא .ָאטעג ןיא קירוצ טכארבעג
 טָאה טארנדִיי םעד .ןדָאב רעטעמ 3500 טימ ןרָאװעג רענעלק רעדיװ זיא ָאטעג
 ןבעל ןבילבעג ךָאנ ןענעז ןדִיי לפיוו המישר א ןלעטשוצ לָאז רע ,ןליופאב ןעמ
 טעװ סָאװ ,םענייא ןדעי ראפ ךעלטרָאװטנאראפ טכאמעג טארנדִיי םעד טָאה ןעמ
 עקַאט זיא ענלצנייא .ָאטעג ןופ ןפיולטנא ןביױהעגנָא ןבָאה ןדִיי .ָאטעג ןיא ןלעכ
 טוג ןבָאה ייז ןוא ,טסּוװעג םעד ןגעװ ןבָאה ןשטייד יד .ןפיולטנא וצ ןעגנולעג
 יד רעביא ןעמוקאבסיורַא ךיז טכאנ ייב טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךס א .טיהעג
 -יוש א ףיוא ןוא ןרָאװעג טּפאכעג ןענעז ,ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ןוא ןטָארדלכעטש
 זיב ,טייצ ערעגנעל א ןגיוצעג ךָאנ ךיז טָאה יוזא .טקינייּפראפ ןפיוא ןכעלרעד
 ייב 12 לָאמ ןייא .הטיחש רעטירד רעד ןופ גָאט רעטירד רעד ןעמוקעג זיא'ס
 ,טסוװעג ָאטעג ןיא ןיוש טָאה ןעמ .טלגנירעגמורא ןרָאװעג ָאטעג רעד זיא טכאנ
 גָאט ןרעװ וצ ןביױהעגנָא טָאה'ס ןעוו .ןעמעלַא ףיוא ףוס רעד טמוק רעטציא זא
 ןעמ ןוא ָאטעג ןיא ןירַא ײצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא רעניארקוא ,ןשטייד יד ןענעז
 ן'א טלעטשעצ ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו ייב ,רעיוט םוצ ןדִיי עלא ןבירטעג טָאה
 רעטנוא תורוש יד ןשיװצ ןייגכרוד טזומעג טָאה דיי רעדעי .רעדרעמ יד תורוש 2
 -ירג יד וצ ןבירטעג ןוא טתיממעצ ןעמעלא ןעמ טָאה יוזא .סנקעטש ןופ לגָאה ַא
 ןסָאשרעד ךיילג זיא ,טכארבעג רעבירג יד וצ טָאה ןעמ סָאװ ,עיטראפ עדעי .רעב
 ןרָאװעג ןסָאשרעד טשינ ןענעז ךס א .רעבירג יד ןיא ןפרָאװעגניירא ןוא ןרָאװעג
 ,רעטסוש יו ,רענעמכאפ ןדִיי 125 .טייהרעקידעבעל ןטָאשראפ ייז טָאה ןעמ ןוא
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 יוא .ןבעל טזָאלעג ןעמ טָאה ,סרעסָאלש ןוא סעראילָאטס ,סרעבראג ,סרעדיינש

 -קיל זיא ָאטעג רעד ןוא ןדִיי רעשטיווָאנאראב יד טימ טקידנעראפ ןעמ טָאה םורַא

 .ןרָאװעג טרידיוו

 טָאה ןעמ ןוא בוטש רערעדנוזַאב ַא ןיא טריפעגנייוא ןעמ טָאה ןדִיי 1235 יד

 טָאה ָאטעג ןטקידיײלעגסיױא ןיא .ןפיולטנא טשינ ןלָאז רימ טיהעגּפנָא טוג זדנוא

 ,טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא םִייוג טזָאלעגנײרַא ןעמ

 ןבָאה רימ .קסבעטיוו ייב ןעוועג ןיוש טנָארפ רעד זיא ,1944 ,טייצ רענעי ןיא

 ןעמ טעוװ ,שטיווָאנאראב וצ ןרעטנענרעד ךיז טעװ טנָארפ רעד ןעוו זא טסּוװעג

 ןכוז ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .ןענעגרהסיוא 125 ענעבילבעגרעביא יד ,זדנוא ךיוא

 רימ ןבָאה ךעלדנע .רעווש רעייז ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןפיולטנא וצ ױזַא יוװ ןגעוו

 יד ןיא רעבָא .ןפיולטנא ןלָאז עלַא רימ יוזא יו ןאלּפ א טעבראעגסיוא ןיוש

 ןעמעלא ךיילג זדנוא טָאה'מ .ןאמ 35 ןפָאלטנא טעברא רעד ןופ ןענעז געט עטצעל

 ןעמ ןוא ןעמעלא זדנוא ןסָאלשראפ ,בוטש ןיא טריפעגניירַא ןוא ןעמונעגפיונוצ

 סע זא טניימעג ןבָאה רימ .ךאוו עסיורג א בוטש רעד םורא טלעטשעגקעוװַא טָאה

 ןוא ריִציפָא רעשטייד רערעכעה א ודנוא וצ ןיײרַא זיא'ס .ףוס רעודנוא ןיוש זיא

 ודנוא טמוק סע זא טנָאטאב ןוא טרסומעג זדנוא טָאה רע .עדער א ןטלאהעג

 טעװ ןעמ זא ,רע טעדלעמ ףוס םוצ .טשינ טזָאלרעד רע רָאנ ,טיוט רעד ןעמעלא

 רימ ןלעוװ ןטרָאד .עוועשטידלָאק ןיא רעגַאל ַא ןיא ןריפרעביא ןעמעלא זדנוא

 -טימ זדנוא ייז ןלעו ןטערטּפָא ןלעװ ייז ןעוו ןוא טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ןטעברַא

 רימ סָאװ ץלא ןעמענטימ ןלָאז רימ .טיירג ןייז רימ ןלָאז ירפ ןגרָאמ ףיוא .ןעמענ

 ,סָאטױא ןיא טצעזעגניירא זדנוא ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא סנגרָאמ וצ ףיוא .ןבָאה

 .עדָאטעמ רעייז טיול ,בורג םוצ זדנוא טריפ ןעמ זא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רימ

 ,ןגיל ןייק טגָאזעג טשינ ריציפָא רעד טָאה לָאמ סָאד רעבָא

 ייב ןעוועג ןענעז ןטרָאד .עוועשטידלָאק רעגַאל ןיא טכַארבעג זדנוא טָאה ןעמ

 -נײרַא ןעמ טָאה זדנוא .ןקַארַאב ערעדנוזַאב ןיא ,ןדִיי 100 ךרע ןַא ןוא ןטסירק 0

 .עכעלרעדיוש ןעוועג ןענעז רעגאל םעד ןיא ןעגנוגנידאב יד .ןדִיי יד ֹוצ טריפעג

 ןקאראב יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןעוועג עלא ןיוש ןענעז טכאנ ראפ רעגייז א סקעז

 ןעוועג ןענעז רעגַאל ןיא .ןטסָאּפ רעטנפַאװאב א ןענַאטשעג זיא ריט רעדעי ייב ןוא

 ןיא ןגָאױצכָאנ עלייוו עלא טיירג ,ײצילָאּפ-רעטייר ייז ןופ לייט א ,ןטנאיצילָאּפ 0

 ןיא טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה ןסע ןדעי ךָאנ ןוא ראפ .טפיולטנא רעצעמע ןעוו לאפ

 ןעמ טגעלפ יוזא .רעצעמע טשינ טלעפ סע וצ ןעז ,טלייצעג טָאה ןעמ ןוא הרוש ַא

 -אב ןופ ןבירטעגסױרַא ןדִַיי עלא ןעמ טָאה גָאט ןייא .ךעלגעט לָאמ 6 ןלייצ זדנוא

 .רעדנוזאב עּפורג רעזדנוא ןוא רעדנוזאב עקידרעירפ יד טלעטשעגסיוא ןוא קאר

 רעד ןעמוקעג זיא סע .קַארַאב רעייז ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ ןעמ טָאה ןטסירק יד

 םיא טימ .שטיוָאנַארַאב ןופ טכארבעג רעהַא זדנוא טָאה סָאװ ריציפָא רעבלעז

 סעקייגאנ טאהעג ייז ןבָאה עלַא .רעגַאל םעד ןופ ןטנאיצילָאּפ יד ןעמוקעג ןענעז

 ןיוש זיא ייז ייב ןאלּפ רעד .ןריטרָאס ןביוהעגנָא זדנוא טָאה ןעמ .טנעה יד זיא

 ,הדנוא ראפ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןדַיי עקידרעירפ יד .רעטיירגעגוצ א ןעוועג

 ןעזעגסיוא ךָאנ ןבָאה ,ענעמוקעגנָא שירפ יד ,רימ .קיצומש ןוא ךאווש ןעוועג ןענעז

 יד ןטייבראפ טפראדעג ןבָאה רימ .ערעטניזעג ןעוועג ןענעז רימ ;ןשטנעמ יוװ
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 ןוא עּפורג רעזדנוא וצ ייז ןופ ןשטנעמ 10 ןעמונעג שטייד רעד טָאה .עקידרעירפ

 סָאװ יד זא ,טסּוװעג ןבָאה עקידרעירפ יד .ייז וצ עּפורג רעזדנוא ןופ ןשטנעמ 0

 -רעבירא טלָאװעג עלא ןבָאה ,ןביילב ןבעל ןלעװ טייז רעזדנוא וצ רעבירַא ןעייג

 ןופ רעבירא טקיש'מ סָאװ ןשטנעמ יד זא טסווװועג ןבָאה רימ .זדנוא וצ ןפיול

 טשינ זדנוא ןופ רענייק טָאה ,טיוט םוצ סָאד זיא עקידרעירפ יד וצ עּפורג רעזדנוא

 (עיצקעלעס) עקוװָאריטרָאס רעד ייב ןעמוקעגרָאפ ןענעז .ןייגרעבירא טלָאװעג

 ןרָאפעגוצ ןענעז ךיילג .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ טָאה ײצילָאּפ יד .סענעצס עקידמונהיג

 יז ןוא דלעפ ןפיוא רעגאל ןופ טריפעגסורַא ןשטנעמ יד טָאה ןעמ ןוא סָאטױא

 טינ ,טנייוועג טינ ייז ןבָאה רעגאל ןופ טריפעגסורַא ייז טָאה ןעמ ןעוו .ןסָאשרעד

 ןענַאטשראפ ןבָאה רימ .טנעה יד טימ טכאמעג זדנוא וצ ןבָאה ייז רָאנ ,ןעירשעג

 ,המקנ ןעמענ וצ ןעוועג זיא סָאד .שטנווװ ןטצעל רעייז

 ןעמונראפ ןבָאה רימ ןוא קאראב ןיא ןבירטעגנײרַא קירוצ ןעמ טָאה זדנוא

 זדנוא ראפ ןעמ טָאה קאראב ןיא .סרעבראג 5 ןעוועג ןענעז רימ .רעצעלּפ ערעייז

 ךָאנ ןעוועג ןטרָאד ןענעז סע .טעברַאעג ןבָאה רימ ּוו ,לקניו ַא טמױצעגּפָא

 רימ ןבָאה ,ךיז טרעטנענרעד טנָארפ רעד זא טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ .ןטַאטשראוו

 -.צכױרַא ךיז רעווש רעייז ןעוועג זיא'ס .ןפיולטנא וצ יו געוו א ןכוז ןביוהעגנָא

 זיא םורַא ןוא טָארדלכעטש טימ טמױצעגמורַא ןעוועג ןענעז רימ לייוו ,ןעמוקאב

 וצ יוזא יו תוצע טכוזעג עלא ןבָאה רימ .הרימש עסיורג עטנפָאװאב א ןעוועג

 זדנוא זיא טיײצ רעד טימ .רענעלּפ ענעדיישראפ טעברַאעגסיוא ןוא ,ןפיולטנא

 םגה ןוא ,רעגאל םעד ןופ ןטנאיצילָאּפ רָאּפ א טימ ןדניבראפ וצ ךיז ןעגנולעג

 יד ןופ ןסיוורעד טרָאפ ךיז רימ ןגעלפ ייז וצ יורטוצ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה רימ

 ןבָאה יז .עגאד רעד ןיא ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןכאז ךס א ןטנאיצילָאּפ ייווצ

 ןגי:צעג ךיז ןבָאה יוזא .סענאגאנ ייווצ ןוא ןרעוװלָאװער עכעלטע ןבעגעג זדנוא

 וצ יווא יו ןאלּפ א ףיוא טלעטשעגּפָא ךעלדנע ךיז ןבָאה רימ זיב ,םישדח עכעלטע

 יד ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,קירבַאפ רעד וצ קַארַאב ןופ טנַאװ יד יו ױזַא .ןפולטנַא

 ןעמ ידכב ,טנאוו ןיא ךָאל א ןכאמ ןעמ ףראד ,ענרעצליה א ןעוועג זיא ,ןטַאטשראוו

 ריטקירבאפ רעד ןופ לסילש רעד .קירבאפ ןיא ןייגניירא ןענעק קאראב ןכרוד לָאז

 ןָאק קירבאפ ןופ ריט רעד ךרוד .זדנוא ייב ןעוועג זיא ףיֹוה םוצ סיורא טריפ סָאװ

 רעד ןוא ןדיינשרעביא ןטָארד יד ףראד'מ ,ןטָארדלכעטש יד וצ ןייגוצ ךיילג ןעמ

 רענרעצליה רעד ןיא ךָאל א טגעזעגכרוד ןבָאה רימ .יירפ טרעוו ןפיולטנא םוצ געוו

 ןייז טפראדאב טָאה ןעמ .ןכירקכרוד ןענעק לָאז שטנעמ א זא סיורג גונעג ,טנאוו

 טימ תונכש ןיא ןעוועג זיא קאראב רעייז סָאװ ,םִייוג יד ידכ ,קיטכיזרָאפ רעייז

 -רַאפ זיא טנַאװ ןיא ךָאל יד .ךָאל יד ןגעז רימ יװ ןרעהרעד טשינ ןלָאז ,זדנוא

 ןלָאז סָאװ ןשטנעמ יד טליײטעגסיוא רימ ןבָאה םעד ךָאנ .ןרָאװעג טריקסאמ

 טיול טלייטעגסיוא רימ ןבָאה ךיוא ,ןטָארד יד ןדיינשוצרעביא עטשרע יד ןײגסױרַא

 טשינ ןוא ןלייא טשינ ךיז לָאז ןעמ ,ךָאל יד ןכירקכרודַא לָאז רעדעי יו רדס ַא

 זא טסּוװעג ןבָאה רימ ,למוט ןייק ןכאמ וצ טשינ ידכ ןרעדנא ןראפ רענייא ןּפאכ

 .ןרילראפ וצ סָאװ טאהעג טשינ ןבָאה רימ .ןטכינראפ זדנוא ןעמ ןעק עלייוו עדעי

 ןעוועג זיא'ס. ןעװעטַאר וצ ךיז זדנוא ןופ לייט ַא ןעגנילעג ךָאד טעו םעד ךרוד

 זא ןטנאיצילָאּפ יד ןופ טסוװרעד ךיז ןבָאה רימ ,1944 םירוּפ ךָאנ ןגרָאמ ףיוא
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 אזא ןיא זיא'ס ןא ןרוכישנָא סיוועג ךיז ןלעװ ייז .עקנאילוה ַא יז ןכאמ גָאט םעד

 .ןפיולטנא וצ טייהנגעלעג עטסעב יד טנעמָאמ

 ךָאל יד טנפעעג רימ ןבָאה טכַאנ ייב רעגייז ַא 12 םירוּפ ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 יד וצ סױרַא ןוא ריט יד ןסָאלשעגפיוא ןבָאה רימ .קירבאפ ןיא ןיירא טריפ סָאװ

 עלַא ןענעז רימ ןוא ןטינשעגרעביא קיטכיזרָאפ רעייז ןבָאה רימ עכלעוו ,ןטָארד

 ןייג רימ ןלָאז עלא זא ןסָאלשאב ךיז ןשיװצ ןבָאה רימ .דלעפ ןעיירפ ןפיוא סױרַא

 ןמָאשעצ ךיז ןעמ טָאה טלעוו עיירפ יד ןעזרעד טָאה'מ רָאנ יו רעבָא .ןעמאזוצ

 ןיא ,דלעפ ןטימ ןיא ןיילַא ןייטש ןבילבעג גנילצולּפ ןיב ךיא ןוא ןטייז עלַא ןיא

 זיב ןוא ןייג וצ גנוטכיר ַא רַאפ סָאװ ןיא טשינ סייוו ךיא .טכַאנ רערעטצניפ רעד

 רעװעשטידלָאק םעד ןופ רעטייוו סָאװ ןייז ןעמ ףראד ןגָאט וצ ןבייהנָא טעוו'ס

 יז ןלעוװ ,קאראב ןיא ןלייצ זדנוא ןעמוק ירפ רעד ןיא 6 ןלעוװ ייז לייוו ,רעגאל

 טעװ ןעמ ןוא זדנוא ךָאנ געיעג א ןבייהנָא ךיז טעוו'ס .ןעניפעג טשינ םענייק

 רָאנ ,ןסישרעד ךרוד טשינ ןייז טעוװ טיוט רעד ןוא ,זייווקיצנייא ןּפאכסיוא זדנוא

 ןפיוא ןיילא רענייא ןענַאטשעג טייצ ערעגנעל א ןיב ךיא .סרעכעליורג ךָאנ סעּפע

 -נכירק יוזא .ןיהּווװ קידנסיוװ טשינ ןיילא ,גנוטכיר ַא ןיא ןייג ןביוהעגנָא ןוא דלעפ

 .רעטנענ ןעגנאגעגוצ ןיב'כ .ךעלזייה טקרעמאב ךיא בָאה רעדלעפ יד רעביא קיד

 ןוא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז בָאה ךיא ,טכאנ ערעטצניפ א ןעוועג זיא סע

 ךיא בָאה טרָא םעד ןופ טייוו טשינ .ןגָאט וצ ןביוהעגנָא טָאה סע זיב ןגעלעג יוזא

 .םיוב ַא רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןיירַא םיא ןיא ןיב ךיא ןוא דלַאװ ַא ןעזרעד

 בָאה ,ןרָאװעג קיטכיל טוג זיא סע ןעוו .ךעלזייה יד ןופ טייוו טשינ ןעוועג זיא'ס

 טכוז ןוא ךעלזייה יד ֹוצ ןעמוקעגוצ זיא רעגַאל ןופ ײצילָאּפ יד יװ ןעזעג ךיא

 ןיא רעבָא ,םורַא ןוא םורַא טכוזעגמורַא יײצילָאּפ יד טָאה טייצ ערעגנעל א ,ןטרָאד

 יוזא ןיב ךיא .ךעלזייה יד ןופ קעװַא זיא יײצילָאּפ יד .ןיירא טשינ יז זיא דלאוו

 סױרַא ךיא ןיב ןרָאװעג לקנוט טוג זיא סע זא .טכאנ רַאפ זיב דלַאװ ןיא ןגעלעג

 :טרעלקעג ךיא בָאה גנאל ןוא בוטש א וצ ןעגנאגעגוצ ןוא שינעטלעהאב ןיימ ןופ

 רענאזיטראּפ יד וצ געו םעד ןסיוו זומ'כ ?טשינ רעדָא בוטש רעד ןיא ןייגניירַא

 ךימ טגערפ ןוא יורפ ַא סױרַא זיא סע .ריט ןיא טּפאלקעגנָא בָאה ךיא .דלַאװ ןיא

 יד טנפעעג רימ טָאה יז .דיי א ןיב ךיא זא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא .ןיב ךיא רעוו

 ךיא ןיהּוװ ,ןיב ךיא רע לָאמ א ךָאנ ןגערפוצרעדנאנופ ךימ ןביוהעגנָא ןוא ריט

 רימ לָאז יז ןוא טיורב לקיטש ַא ןטעבעג ריא ייב בָאה ךיא .ןסע ליוו ךיא יצ ןוא ייג

 .ןענאד ןופ .גנוטכיר יד ןזיוועגנָא ןוא טיורב ןבעגעג רימ טָאה יז .געוו םעד ןזייוו

 ,רעטעמָאליק 40 זיא רענַאזיטראּפ יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ דלאוו םוצ זיב ,יז טגָאז

 ייב ,יז טגָאז לָאז ךיא .סערָאטוכ ןוא ךעלפרעד טײרּפשעצ ןגיל געוו ןצנַאג ןפיוא

 לַאּפ ןוא ןשטייד ןגעוו יד רעביא םורַא רדסכ ןרָאפ סע לייוו ,ןייג טשינ גָאט

 .גָאט ראפ ןוא טכאנ ייב רָאנ ךיא לָאז ןייג .ןטנאיצ

 -גיירא ךימ ןעמ טָאה םוטעמוא .רָאטוכ וצ רָאטוכ ןופ ןעגנאגעג ױזַא ןיב ךיא

 טשינ געװ ןפיוא ןשטייד ןייק ךיא בָאה קילג ןיימ וצ .ןסע וצ ןבעגעג ןוא ןזָאלעג

 רָאטוכ א וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא זיב ,געט 2 ןעגנאגעג ױזַא ןיב ךיא .טנגעגאב

 ןעגנאגעגוצ רימ וצ זיא רע .רעיימרא-טיור ַא ,רענאזיטראּפ א ןפָארטעג ןטרָאד ןוא

 ןוא םוק ךיא טענַאװ ןופ ,ייג ךיא ןיהּוװ ,ןיב ךיא רעוו ןשרָאפוצסיוא ןביױהעגנָא ןוא
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 ,טשינ ךיא בָאה רעוועג ןייק זא טגָאזעג םיא בָאה ךיא .רעוועג ךיז ייב בָאה ךיא יצ

 יג ךיא ןוא רעגאל-עיצארטנעצנָאק רעװעשטידלָאק םעד ןופ ןּפָאלטנא ןיב ךיא זַא

 ןענעז ָאד, .רענאזיטרַאּפ רעד טגָאז ,"טוג זיא יוזא ביוא, .רענאזיטראּפ יד וצ

 וטספראד ָאד .ייז וצ ןריפקעווא ךיד לע ךיא .ןדַיי ךס א ןעוועג ןיוש ,רע טגָאז

 -רענאזיטראּפ םעד ןיא רעגאל םעד וצ ."ענָאז רעזדנוא זיא ָאד .ןבָאה ָארומ טשינ

 םוצ זיב רָאטוכ םענופ גע רעצנאג רעד .רעטעמָאליק 10 א ןעוועג זיא דלאוו

 טָאה רענייא ןוא רענַאזיטראּפ ןופ סנטסָאּפ טימ טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא רעגאל

 סע ּוװ ,קירב א וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא זיב ,ןטייוצ םוצ ןבעגעגרעביא ךימ

 טימ ,םירבח עניימ ןופ לייט ַא ןעזרעד בָאה ךיא ןוא ןשטנעמ ךס ַא ןעוועג ןענעז

 רעייז יז טימ ךימ בָאה ךיא .עוועשטידלאק ןופ ןפָאלטנא ןעמאזוצ ןיב ךיא עכלעוו

 םונופ שינעבילרעד א ףיוא ,קירב רעד ייב ָאד טראוועג ןבָאה ייז .טיירפרעד

 .רעגאל ןיא ןייגוצניירַא רידנאמָאק-דלאוו

 ךיז ןבָאה סע ּוװ טרָא םעד וצ זדנוא טריפ ןוא רעטייר ַא ןעמוקעגנָא זיא סע

 ןעמוקעגסױרַא זיא רידנאמָאק רעד .רענאזיטרַאּפ יד ןופ סעקנאילמעז יד ןענופעג

 טָאה ריא ביוא, :רעטרעוװ עקידרעטייו יד טימ טסירגאב זדנוא ןוא זדנוא וצ

 ."רענאזיטראּפ עטוג ןייז ריא טעװ ,עיטסעב רעשטייד רעד ןופ ןפיולטנא טנעקעג

 ןיא ןריפפיוא ךיז ןפרַאד רימ יװ ןזיוועגנָא זדנוא ןדער ןייז ןופ ךשמ ןיא טָאה רע

 -סיוא רימ ןלעוװ ןלעפאב עלא זא טרעפטנעעג ןבָאה רימ .ןָאט ןפראד רימ סָאװ

 -מורַא ךיז ןבָאה רימ ,סעקנאילמעז יד ןיא טרָא ןא ןבעגעג זדנוא טָאה ןעמ .ןריפ

 .ןסע ןבעגעג זדנוא טָאה'מ ןוא ןשאוועג

 רידנאמָאק רעד זדנוא טָאה ,טורעגסיוא לסיבא ךיז ובָאה רימ יו םעד ךָאנ

 -יטראּפ ןשידִיי ַא ןיא ןריפרעבירא זדנוא טעוװ רֶע זא ,ןדלָאמעג רעגאל םעד ןופ

 ודנוא ןעמ טָאה ךיילג ןוא .רעסעב ןליפ ךיז ןלעװ רימ ּוװ (דָאירטָא) רעגַאל-ןענאז

 ,ןיהא טריפעגקעווא עקַאט

 היבוט דאירטַא ןשידִיי ןופ רידנאמָאק רעד ןעוועג םינּפ לבקמ זדנוא טָאה סע

 -עגנָא ןעוועג זיא רע .רעדלעוו רעקָאבילאנ יד ןיא טרירעּפָא טָאה סָאװ ,יקסלעב

 ןדלָאמעג ךיוא זדנוא טָאה רע .םרָאפינוא ןשַייימרא-טיור ןשיטעווָאס א ןיא ןָאט

 ןוא ןסייה טעוװ רע סָאװ ,ןלעפַאב עלַא ןריפסיוא םַאזכרָאהעג ןזומ ןלעװ רימ זַא

 ןייק טשינ ךיז ןעמ טליּפש דלַאװ ןיא ָאד זיא ,, -- ןריפסיוא טשינ טעװ ןעמ ביוא

 .ןבעל סנשטנעמ א טימ ךס

 לָאצ רעד ןיא ,ןדִיי עלַא ,ןאמ טרעדנוה 12 ןופ ןענַאטשאב זיא דַאירטָא רעד

 ןופ ןטַאטשראוו ןעוועג ןענעז דאירטָא םעד ןיא .רעדניק עניילק 80 ןעוועג ןענעז

 * טנדרָאעגנייא ןעוועג ךיוא זיא סע .סעראילָאטס ,סרעבראג ,סרעטסוש ,סרעדיינש

 !דא ךיא .זייּפש ןופ ןיזַאגַאמ רעסיורג ַא ןוא עקנַארק ראפ סנַאלובמַא ןַא ,זױהטכַאלש

 ןבָאה רימ סָאװ רעדעל םעד ןופ .ײרעברַאג רעד ןיא טעבראעג ןבָאה ןדִיי 4 ךָאנ

 יד .ןשטנעמ עסעוורָאב יד ראפ גראווכוש טיינעגפיוא ןעמ טָאה טעבראעגסיוא

 רידנאמָאק רעד .דַאירטָא ןצנַאג םעד ןצונ ןסיורג טכַארבעג ןבָאה ןטַאטשרַאװ

 | ,ןדירפוצ זדנוא ןופ ןעוועג זיא יקסלעב היבוט

 ךרעב ןעוועג רימ ןענעז ,רעדלעוו רעקאבילאנ יד ןיא ,דאירטָא ןשידִיי םעד ןיא

 ןיוש זיא טנָארפ רעד .טיירפאב זדנוא טָאה ײמרַא עטיור יד זיב ,טאנָאמ ףניפ
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 סעּפע ךיז טָאה סע .דלאוו ןיא ןסעזעג ךָאנ ןענעז רימ ןוא זדנוא ןופ רעטייוו ןעוועג

 -ןײרַא זיא ןגרָאמירפ א ןיא .רעבירַא ןיוש ןענעז תונכס עלא יד זא טביילגעג טשינ

 םעד ןפור ןסייהעג טָאה סָאװ רעײמרַאטױר 2 טימ ָאטיוא ןַא זדנוא וצ ןרָאפעג

 יקסלעב רידנאמָאק רעד .ןָאט לָאז רע סָאװ ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה ייז ,רידנאמָאק

 רעצנאג רעד ףראד ירפ רעד ןיא רעגייז א 9 ןגרָאמ זַא ןדלָאמעג זדנוא טָאה

 טימ ןעמענטימ ץלא לָאז ןעמ .ןטקנוּפ ןטמיטשַאב ןפיוא ןביילקפיונוצ ךיז דאירטָא

 סָאד ךיוא ןוא זייּפש ,תומהב יד ,רענעגעוו יד ,דרעפ יד ,טפאשטריוו עצנאג יד :ךיז

 ץלא .סעפַאש יד ןיא ןגיל טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,רעדעל עטעבראעגסיוא-טשינ

 ןוא יירפ ןרעוו רעדעי טעוװ קעדורגָאװָאנ ןופ .קעדורגָאװַאנ טָאטש רעד וצ טייג

 . ליוו רע ּוװ ןייג ןענעק טעװו

 טימ ןשטנעמ טרעדנוה 12 יוװ ,דליב סָאד ןסעגראפ טשינ לָאמ ןייק לע ךיא

 ,גנונעדרָא רעשירעטילימ א ןיא דלַאװ ןופ ןעגנאגעגסורַא ןענעז רעדניק עניילק

 טימ .שארב יקסלעב רידנאמָאק ןטימ רעטייר עטנפָאװאב עשידִיי ןופ טיילגאב

 ,געוו ןצנאג םעד ןעגנוזעג רימ ןבָאה יוזא ןוא דלַאװ ןופ סױרַא רימ ןענעז גנאזעג

 .קעדורגָאװָאנ ןייק ןיירא ןענעז רימ זיב

 ןעמעלא טָאה סָאװ ,עיסימָאק עשיטעווָאס א ןעמונעגרעביא זדנוא טָאה טרָאד

 גראווגנוי סָאד ןוא טיירפאב ןעמ טָאה ןעיורפ ןוא ןשטנעמ ערעטלע .טרירטסיגער

 ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ טסניד ןיא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה

 םינָאלס ןייק טרָאד ןופ ,שטיווָאנאראב ןייק קעװַא ךיא ןיב קעדורגָאװָאנ ןופ

 ןופ רעזייה עטשרע יד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו .ןעטיב ןייק סופ וצ םינָאלס ןופ ןוא

 ןיימ זא טסוװעג ןיוש בָאה ךיא שטָאכ .ןצראה םייב ןָאטעג סיר ַא רימ טָאה ןעטיב

 םייב ןסעגראפ יו םעד ןגעװ ךָאד ךיא בָאה ןעמוקעגמוא זיא עילימאפ ערעייט

 בוטש ןיימ וצ ןפָאלעג טירט עכיג טימ ןיב ךיא .רעזייה עטשרע יד ןופ קילבנָא

 ,טעטכינראפ זיא ץלא .ָאטשינ זיא רענייק ,טנעו ערעטצניפ עצראווש 4 ןעזרעד ןוא

 ןדַיי 20 א ייב ןגיל סע ּוװ רבק רעסיורג א זיא בוטש ןיימ רעטניה ןטרָאג ןיא

 -ראפ א ןענַאטשעג ןיב ךיא .תוטיחש עדייב יד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז סָאװ

 .ןגיוא עניימ ןופ ןרערט ןסָאגעג רעהפיוא ןָא ךיז ןבָאה םעד ךָאנ ןוא רעטרעווילג

 טשרמולכ ךימ ןבָאה רעזייה עשידִיי עקידתונכש יד ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ םַייוג יד

 סָאװ ,םִיױוג עבלעז יד ןעוועג ןענעז סָאד .ןייז טוג ךָאנ טעו רימ זא ,טסיירטעג

 בָאה ךיא .עילימאפ ןיימ ךיוא ןוא עלעטעטש ןיימ ןעליוקסיוא ןפלָאהעגוצ ןבָאה

 .ןבָאה ךיוא לָאז ךיא ייז ןשטניוו ףוס אזא זא טליפעג

 בָאה ןעטיב ןיא ןעמאזוצ ייז טימ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ םישדח עכעלטע יד ןיא

 עגונב ןעגנוצאשּפָא עניימ ןיא תועט ןייק טשינ בָאה ךיא זא ןעזעג רעמ ץלא ךיא

 בַאה ךיא .ןדִי ענעבילבעגרעביא עכעלטע ,זדנוא וצ םִיוג יד ןופ גנומיטש רעד

 טשינ זיא'ס .ןגָארט ךימ ןלעוװ ןגיוא עניימ ןיהּוװ ןעטיב ןופ ןייגוצקעווא ןסָאלשאב

 ןריובעג ןיב ךיא ּוװ עלעטעטש ןיימ ןזָאלראפ וצ ןסילשאב סָאד ןעוועג טכייל יוזא

 ןיימ טכארבראפ בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןיב ךיא ּוװ ,ןרָאװעג

 -ראפ ןגיל'ס ּוװ טרָא םעד טימ ןדייש ךיז ןעמ ןָאק טכייל יוזא טשינ .ןבעל ץנאג

 החּפשמ עצנאג ןיימ ,ןיז ייווצ עניימ ,רעדניק ייווצ עניימ ןוא יורפ ןיימ טקינייּפ
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 טימ ןדייש וצ ךיז ןעמוקעגנָא רימ זיא טכייל יוזא טשינ .לטעטש עצנאג סָאד ןוא

 .ןעמעלא יז

 ןרָאפעגסױרַא ,1945 טסוגיױא ןט12 םעד ,גָאט םענעי ןענעז ןעמאזוצ רימ טימ

 = .ןדַיי רענעטיב 25 ךָאנ

 ןפיוא ףױרַא ךיא ןיב עווָאנאמאד עיצנַאטס רעד וצ לטעטש ןופ קידנעייג

 טשינ רבק רעייז בָאה ךיא .ןרעטלע עניימ טימ ןענעגעזעג ךיז םלוע-תיב ןטלא

 -פיוא יד טימ טרעקעגרעביא ןוא ןסירעגסיוא ןעוועג ןענעז תובצמ יד .ןענופעג

 עמַאמ-עטַאט ןיימ ןופ םירבק יד ךָאד ךיא בָאה ףוס-לכ-ףוס .דרע רעד וצ ןטפירש

 -ראפ ךיא זא ייז ךיא בָאה טגָאזעג ןוא טנגעזעג ייז טימ ךיז בָאה ךיא .טכוזעגּפָא

 ןעמוקקירוצ טשינ רעהא ןיוש ךיא לע רעמ .קיביײיא ףיוא ייז זָאל

 טדיישעצ ךיז רימ ןבָאה שזדָאל ןיא ,ןלױּפ ןייק ןרָאפעגקעוװא עלא ןענעז רימ

 ךיא זיב רעדנעל עכעלטע רעביא טרעדנאוועג בָאה ךיא .ערעדנא יד ןופ רענייא

 ךיא ןיב עילַאטיא ןופ .רָאי 2 ןעוועג ןיב ךיא ּווװ ,עילַאטיא ןייק ןעמוקעגנָא ןיב

 ירּפַאק ןייק רעדנעלגנע יד ךרוד ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןוא לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג

 . לארשייץרא ןייק ןעמוקעגנָא ךעלדנע ךיא ןיב ןיסירּפַאק ןופ .,ןיס
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 ןעמוקעגמוא זיא טײהרעמ יד .1935 ןעטיב ןיא עיצַאזינַאגרָאךטיוקס

 .ןעדרעמ עשיצַאנ יד ןופ



 ןייטשנרעב-ןידלָאג עדלעז

 גנונענעזעג עטצעל יד
 (ןרָאי-דנו-ענ ןופ לטיּפַאק א

 -רַאפ יד רימ ןבָאה ,עשרַאו ןיא טניוװעג ןיוש רימ ןבָאה 1930 ןופ םגה

 רימ ןגעלפ ךעלרעי-יָאי .ןסירעגרעביא טשינ לטעטשמייה רעזדנוא טימ ןעגנודניב

 ערעזדנוא ייב טייצ לקיטש ַא ןעגנערברַאפ וצ ידכ ,םישדח-רעמוז יד ןצונסיוא

 .ןעטיב ןיא תוחּפשמ עדייב

 זיירק ןיא ןבעל רעקיברַאפליפ ,רעשיטָאטשסיױרג רעד סָאװ טקוקעג טשינ

 -גוא ךָאד זיא ,טייצ רעזדנוא טליפעגסיוא טָאה טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ

 ךיז טָאה זדנוא ןופ רעדעי .ןרָאװעג טדמערפעגּפָא טשינ זדנוא ייב לטעטש רעזד

 רעוו ,ןרידוטש םוצ רעוו ,ןענרעל םוצ רעװ -- טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןסירעג

 ןעיוב וצ גנובערטש ַא ןעוועג זיא סע .ןטעברַא עכעלטפַאשלעזעג רעדָא הכאלמ וצ

 האנק לפיוו טימ עלַא ךָאד רימ ןעקנעדעג .טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןבעל סָאד

 יד -- טעטש עסיורג יד ןופ "טסעג; ענעמוקעג יד ףיוא טקוקעג ןבָאה רימ

 ןטעברַא ןגעלפ סָאװ רעמערק רעדָא תוכאלמ-ילעב עשידִיי רענעטיב ןופ רעדניק

 .םיהַא םיבוט-םוי ףיוא טמוק ןוא דמערפ רעד ןיא ןענרעל רעדָא

 :טַאהעג ץלַא ןיוש ןטרָאד רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו

 רעטנזיוט טימ ךעלגעטיגָאט רימ ןענעז ךָאד ןוא ,םייה א ,הביבס ַא ,טעברַא

 ןפורעג עקַאט ןבָאה רימ סָאװ ,לטעטש רעזדנוא טימ טּפינקרַאפ ןעוועג םידטפ

 ,םייה

 ענעדישרַאפ יד טימ ןקיש וצ ןטימעגסיוא טשינ ןבָאה סעמַאמ ערעזדנוא

 (טסָאּפ ךרוד ןַאט טנעקעג סע טָאה ןעמ םגה) ךעלווירב ,ןסורג ןטייהנגעלעג

 .ןגרָאזַאב זדנוא טגעלפ ןעמ סָאװ םילכאמ עשימייה יד ןעוועג זיא רקיע רעד ןוא

 -עגנייא זיא רע .שטיוװָאמַארבַא לדָאד טריפעגסיוא תוחילש עקיזָאד יד טָאה טפָא

 טכַאמעג טלָאװ ןעמ יוװ ןעוועג זיא םיא ייב ךוזַאב רעד ןוא 19 עלימ ףיוא ןענַאטש

 -לעזעג יד ןגעוו ,סעיינ-החּפשמ ןגעוו ןלייצרעד טגעלפ רע .לטעטש ןיא העיסנ ַא

 ןעמָארק:רוטקַאפונַאמ יד ןכוזַאב ןייז ןשיווצ .תועידי םתס ןוא ןטעברַא עכעלטפַאש

 -ץרּפ .ל .י רעזדנוא רַאפ רעכיב ןעלדנַאהניא געוו ןייא רַאפ ןיוש רע טגעלפ

 .קעטָאילביב
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 טגעלפ רע .םייה רעד ןופ ןסורג ןעגנערב יקסװָאקטיּפ עמייל טגעלפ ךיוא

 -יב, יד ןעװעג בֹגַא זיא סע ּוװ ,סלקנערפ יד ייב ,24 יקוועלַאנ ףיוא ןייטשנייא

 ןעמוקעג זיא רשפא ןעז ,ןיהַא ןּפַאכנײרַא טּפָא ךיז ןגעלפ רימ ."הינסכַא רענעט

 .רעקידלטעטש  ַא ,רענעגייא ןַא ,רעשימייה ַא

 ןוא רעפיטש םעד ,ןַאזיטרַאּפ ןקידרעטעּפש םעד ,ןעמייל םיא ךיא עז טָא

 ןעמַאװצ ןבָאה רימ ןעו ,רעטלעלוש ןיא לגנַיי םענעסקַאװעגרעביא ןקידעכַאל

 שטיוועלעדנעמ םייח ןוא .זיוה ןיא (שטיווָאקנימ) רערעל םעד לרעב ייב טנרעלעג

 ,עטלייצעג -- ?ןבילבעג עּפורג רעצנַאג רעד ןופ זיא רעוו .רערעל רעד ןעוועג זיא

 ךיוא ָאטשינ ;ןעמוקעגמוא ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ,ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא זיא ןיילַא רע

 יקסבורַאש לרימ ,(ןיקטעבויל) סעשטיא-לקנַאי עטיימ ָאטשינ ,יקסנַאליגָאמ עקטַאלז

 -וושעגפיוא ןבָאה ןוא טשינ ןיוש קנעדעג ךיא עכלעוו ,ןעמענ ליפ רעייז ךָאנ ןוא

 .ןכוזַאב סעמייל טציא קידנענָאמרעד ןורכז ןיימ ןיא ןעמ

 ערעזדנוא ןופ ןסורג ןעמענוצּפָא ןטייהנגעלעג טַאהעג רימ ןבָאה טפָא רָאג

 ןגעלפ סע ,םירחוס יד רָאנ טשינ ןעמוק עשרַאװ ןיא ןגעלפ ןעטיב ןופ .ןעמייה

 רעסיורג רעד ןיא טקישעג טָאה רעטקַאד רעקיטרָא רעד ןעמעוו ,עקנַארק ןעמוק

 עשרעייז ןקידיײלרעד ןטנַארגימע יד ןעמוק ןגעלפ סע ;ןטסילַאיצעּפס וצ טָאטש

 -נעמַאװצ עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ וצ םיחילש ןעמוק ןגעלפ סע ;סעזיוו

 יז .ןרעוו ןטימעגסיוא טשינ ןגעלפ ןטייהנגעלעג עקיזָאד יד ןופ ענייק .ןטפנוק

 יס -- ןסערדַא ערעזדנוא ,טגָאזעג רעסעב ,סערדַא רעזדנוא טַאהעג עלַא ןבָאה

 .טעברַאעג טָאה ןַאמ ןיימ ּוװ ,"גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ ייס ,ןשימייה םעד

 עשעמַאמ טימ טיײלגַאב רָאנ ןסורג םתס ןעוװעג טשינ ןענעז ןסורג יד

 ןיא ךיז ןקיטיינ רימ זַא ליפעג םעד ןבָאה טלָאװעג ןבָאה ןטרָאד ייז .ךעלעקעּפ

 רעייז ןליטש טלָאװעג ןוא ךיז וצ טנעָאנ ןטלַאהעג זדנוא ךיוא טימרעד ןוא .םעד

 ,ךיז טײטשרַאפ ,רימ .טָאטש רעטייוו רעסיורג רעד ןיא רעדניק יד ךָאנ טפַאשקנעב

 טימ ןדנוברַאפ ןייז -- םעט ןבלעז ןבילוצ ךעלקעּפ ןוא ןסורג ןקישקירוצ ןגעלפ

 ,םייה רעד

 ךיז ןגעלפ רימ ןעוו ןעוועג זיא דיירפ עטסערג סנעמעלַא ערעזדנוא רעבָא

 .םיהַא ןּפַאכּפָארַא רעמוז

 ןעמ .ןסערק יד ןכוזַאב וצ םלוע םעד טקיטומרעד ןעמ טָאה ןליױּפ ןיא

 ןוא ןטנגעג ענייש עקיזָאד יד ןיא סעזייר ןכַאמ וצ עיצַאטיגַא ןַא טריפעג טָאה

 רימ .ןטיבעג עקיזָאד יד *ןשילױּפרַאפ, וצ ידכ ץלַא .תוחנה עסיורג רָאג טכַאמעג |

 ביולרוא רעזדנוא ןיוש ןבָאה רימ םגה ,ןצונסיוא עיגעליווירּפ עקיזָאד יד ןגעלפ

 .טכַארברַאפ שרעדנַא וווצעגרע

 -צרַאה טימ טָאה ןעמ -- שינעעשעג ַא ןעוועג זיא לטעטש ןיא העיסנ עדעי

 טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,לטעטש ןיא ןעמוקנָא םעד טרַאװעגּפָא קידנעטש שינעּפַאלק

 יָאד ןיא ןיוש שינעגעגַאב יד .ריא טימ ךיז ןענעגעזעג םעד ןופ קעװַא טייצ ךס ַא

 ןיוש ןבָאה ייז ןוא) טרַאװעגּפָא זדנוא ןבָאה תולגע-לעב עשלטעטש יד ןעוו ,עוװָאנַאמ

 ןרָאפנײרַא םייב טנייה (ןעגנערב ןפרַאד ייז ןרישזַאסַאּפ עכלעוו טסּוװעג קידנעטש

 טלָאװ ןעמ יו ןייז םינּפ-לבקמ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז עשימייה יד ּוװ ,לטעטש ןיא

 .ןעזעג טשינ ןרָאי ךיז
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 ןרָאפעג .ךָאנ טפָאלש ץלַא ןעוו ,ןעניגַאב 6 ןעמ טגעלפ עשרַאװ ןופ ןעמוקנָא

 דלַאב ?טייקדימ יד טליפעג טָאה רעוו רעבָא ,טכַאנ עצנַאג ַא עשרַאװ ןופ ןעמ זיא

 ,לביימש ןטיירב ןשעמַאמ ריא טימ עמַאמ יד ןפָאלעג ןגעקטנַא זיא ןעמוקנָא םייב

 -- ןעמוקעגרעטנוא רעטעּפש זיא עטַאט רעד ...טנעה יד ףיוא לקינייא סָאד טּפַאכעג

 ןיא טלכײמשעגנײרַא ןוא ןענעװַאד ןופ טנַאה ןרעטנוא ןיליפת ןוא תילט ןטימ

 םגה ,לקינייא ןטימ ,רעדניק יד טימ ךיז טיירפעג .דרָאב רעגנַאל רענייש רעד

 ביל ױזַא ןעוועג יז זיא ,לקינייא עט21 סָאד ןעוועג ןיוש זיא רעטכָאט רעזדנוא

 .עטשרע יד יו רעייט ןוא

 -טניירפ עביל רענעטיב עשיטסירעטקַארַאכ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא

 "ךעלּפינק; ןגיוצעג ;ךיז ייב "טסעג; יד ןבָאה טלָאװעג טָאה רעדעי --- טייקכעל

 .החּפשמ רעטגייווצרַאפ רעד ייב "געט ןסע; ןעמ טגעלפ ;ןעניווװ וצ ןעמעוו ייב

 טשינרָאג טלָאװ ןעמ יו טקנוּפ ,םייה רעד ןיא ןסקַאװעגנײרַא ןעמ זיא רעדיוו ןוא

 .ריא ןופ ןרָאפעגקעװַא ןעוועג

 ןדָאב ךיז .ןעז וצ ןזייװַאב ץלַא געט עכעלטע יד רַאפ טלָאװעג ןבָאה רימ

 ןפערט טפָא ןטרָאד טגעלפ ןעמ .ןרָאי עגנוי עקילָאמַא ןיא יו ,ערַאשטש רעד ןיא

 ערעייז וצ ןעמוק ,רימ .יו טקנוּפ ,ןגעלפ עכלעוו ,"רעדנעלסיוא; ערעדנַא ךָאנ

 ןפָארטעג רָאי ןייא רימ ןבָאה לארשי ןופ וליּפַא .םיקחרמ עטייוו רָאג ןופ ןרעטלע

 ןיא ןגעלפ רימ .(לארשי ןיא ,שטיווָאקנימ טנייה) יקסװָאקטיּפ הקבר -- טסעג

 ןגעוו עלַא ןכוזַאב טימ ןורכז רעזדנוא ןיא ןשירפּפָא טייצ רעצרוק רעד ןופ ךשמ

 -נוא ןגעלפ רימ .ןרָאי עגנוי יד ןיא ןריצַאּפש עקילָאמַא רעזדנוא ןופ ןגעטש ןוא

 ןוא .עשרַאװ ןיא ןרעדליש ריא ןגעלפ רימ סָאװ רעטרע יד ןזייוו רעטכָאט רעזד

 ,לטעטשמייה רעזדנוא וצ ןדנובעגוצ ןרָאװעג ךיוא יז זיא ױזַא

 רימ ןעוו ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ זיא םייה רעד טימ גנודניברַאפ רעזדנוא

 ,הרפש ןוא היבצ ,רעטסעװש ערעגנַיי עדייב עניימ עשרַאװ ןייק טכַארבעג ןבָאה

 ,טנדרָאעגנייא ךיז ןוא טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ּוװ

 זיא סע -- החמש:החּפשמ עסיורג ַא טיירגעג רימ ןבָאה 1929 רעמוז םוצ

 -פיונוצ טנַאלּפעג ןבָאה רימ .ןרעטלע עניימ ןופ הנותח ענעדלָאג יד ןלַאפעגסיױא

 לָאז סע זַא סע טָאה טניימעג .ןעטיב ןיא ךעלקינייא ןוא רעדניק עלַא ןעגנערב

 -- רעטייוצ רעד ;רעדניק 6 טימ םינָאלס ןופ םייח ןוז רעטסטלע רעד ןעמוק

 טימ ןעמַאזוצ ;עשרַאװ ןופ רעטכעט יירד יד ;רעדניק 4 טימ יָאנשזיר ןופ לארשי

 רינש רעד טימ :יעטיב ןופ עבייט ןוא עקשומ רעטכעט ייווצ יד ןוא דוד ןוז םעד

 .תושפנ 40 רעכעה טניימעג סע טָאה ,ךעלקינייא ןוא סמעדייא ןוא

 ןופ -- ?טכַאל טָאג ןוא טכַארט שטנעמ ַא, :טגָאז לטרעווסקלָאפ ַא רעבָא

 םעד ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ברע .ןרָאװעג טשינרָאג זיא ןַאלּפ רעזדנוא

 ייב ןכוזַאב עקידנעטש עריא ןופ םײהַא קידנעמוק ,עמַאמ ןיימ זיא ,זומת ןט3

 ןבעגּפָא תעב לוטש ַא ףיוא קידנציז ןפָאלשעגנייא ,ךעלקינייא ןוא רעדניק עריא

 ןּפַאלק וצ טרעהעגפיוא טָאה ץרַאה ריא .ךוזַאב ריא ןופ טכירַאב ַא ןדייז םעד

 -עג ןעמעלַא זדנוא טָאה סע רעווש יו ןרעדליש וצ קירעביא זיא סע .רָאי 73 וצ

 רימ סָאװ החמש רעסיורג רעד ברע דָארג ,טיוט רעקידמעצולּפ ריא ןפָארט

 ,טיירגעג ןבָאה
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 טימעג סָאד .ןעועג טשינ דייר ןייק רָאי םעד ןיוש זיא םייהַא ןרָאפ ןגעוו

 רעד טליפעג ןיוש ךיז טָאה ןטפול רעד ןיא .סרעווש ַא ןעוועג ללכב ןיוש זיא

 ןוא קיצנַאד טריּפוקָא טַאהעג ןיוש ןבָאה ןשטייד יד .םערוטש רעקידנעמוקנָא

 ײקַאװָאלסָאכעשט ןופ טרעדָאפעג טָאה ,דנַאלשטייד ןופ טמערַאװעגרעטנוא ,ןלױּפ

 -יטש יד .ןעמייה יד ןופ ןרָאפקעװַא טייוו וצ טלָאװעג טשינ טָאה ןעמ .עיזלָאַאז

 ןרַאפ ארומ ןוא קערש טימ טליפעגנָא ,ענעכָארבעג ַא ןעוװעג ןיוש זיא גנומ

 ,ןגרָאמ ןטנעָאנ

 רעזדנוא .המחלמ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1929 רעבמעטּפעס ןטשרע םעד

 רעבָא ,ןרָאװעג טרעטשעצ זיא החמש-החּפשמ עניײמעגלַא ןַא ייב ןייז וצ םיורט

 רעזדנוא ןיא ןייז ,לָאמ ןטצעל םוצ ,לָאמַא ךָאנ ןעוועג טרעשַאב ךָאנ זיא זדנוא

 ,ףוס ןופ ביײהנָא םעד ןעז וצ ,עטנעָאנ ערעזדנוא טימ ךיז ןעז וצ ,לטעטשמייה

 .ןברוח ןופ תישארב םעד ןופ תודע ןייז וצ

 סע ױזַא יו עשרַאװ ןייק ןרעקמוא ךיז רימ ןזומ ןבעגרעביא וצ סָאד ידכ

 עכלעוו ךרוד ןוא ןעטיב ןייק עשרַאװ ןופ געװרעדנַאװ רעטצעל ןיימ טריפעג טָאה

 .ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאד שפנ-תריסמ ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ןגעוומוא

 ןבָאה (1939 רעבמעטּפעס) המחלמ רעשילױוּפ-שטייד רעד ןופ בייהנָא םייב

 רעד ייב גנומיטש יד .ןעִיצרַאפ טשינ גנַאל ךיז טעװ יז זַא ,טביולגעג עלַא

 ןענעז טיילעגנוי עשידִיי ."עשיטָאירטַאּפ, ַא ןעועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי

 רעד ןיא קיליוויירפ ןבעגוצנָא ךיז ןטמַארעטילימ יד ןיא ןעגנַאגעג זיײװנסַאמ

 ןסעגרַאפ טכַאמעג טָאה דנַאלשטיײיד- רעלטיה ןגעק ןפמעק וצ ןליוו רעד .ײמרַא

 ןבָאה ןטמַא יד ןיא .ןעגנוריגער עשיליוּפ יד ןופ קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא יד

 סע .ןעמונעגנָא טשינ ייז טָאה ןעמ ,גנושיוטנַא ןַא טבעלעגרעביא ןדִיי יד רעבָא

 ןופ ןעוועג ןענעז ןדִיי יד ןופ ןטרַאק-עיצַאזיליבָאמ יד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 ,טלעטשעגנייא ןעוועג זיא עיגעטַארטס עשירעטילימ עשיליוּפ יד .וורעזער ןטייוו

 -רַאפ ןענעז ןדִיי יד תויה ןוא ,חרזמ ןטימ ןריפ וצ ןעמוקסיוא טעװ המחלמ זַא

 -עיצַאזיליבָאמ עכלעזַא ןבעגעג ייז ןעמ טָאה ,"ןטסינומָאק, רַאפ ןרָאװעג ןגירש

 ןעמוקסיוא ןלױוּפ טעװ סע זַא .ייר רעטצעל רעד ןיא ןלעטש ייז לָאז סָאװ ןטרַאק

 ,טמולחעג טשינרָאג ןקַאילָאּפ יד ךיז טָאה דנַאלשטייד טימ המחלמ ןריפ וצ

 ףמַאק ןיא טייקטיירג רעייז ןזיװעגסױרַא רעבָא ןבָאה ןדִַיי רעװעשרַאװ יד

 קיליוויירפ זייורעטנזיוט ךיז ןדלעמ ןיא לכ:תישאר ןוא םינפוא ערעדנַא ףיוא

 סע .טָאטש ןרעטניה ןוא ןסַאג יד ןיא ןדַאקירַאב ןעיוב ןוא סעּפָאקָא ןבָארג וצ

 ,עקיליוויירפ ענמולָאק עסיורג ַא טייג סע יו דליב סָאד ןגיוא עניימ רַאפ טייטש

 יד עּפורג רעד ןופ שארב ןוא סעטָאּפַאק טימ ןדִיי עטקידרעבַאב רעטרעדנוה

 .ןָאסלדנעמ המלש ןוא ןײטשדלָאג דרַאנרעב םירבח

 ןיא .עשרַאװ טרידרַאבמָאב רעהפיוא ןָא ןבָאה ןענַאלּפָארעַא עשטייד יד

 זיא סע ןעוו ,ךורבסיוא-המחלמ םעד ןופ גָאט ןט5 ןפיוא ןט4 ןופ ,טכַאנ ַא רענייא

 -הכולמ רעד טָאה ,ןכָארבעגנייא זיא טנָארפ רעשיליוּפ רעד זַא רָאלק ןעוועג ןיוש

 -רַאפ וצ עשרַאװ ןופ רענעמ עקיעּפ-רעטילימ עלַא טרעדָאפעגפיוא ָאידַאר רעש

 ,ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא סע .רעטילימ ןקידנטערטּפָא םעד ןײגכָאנ ןוא טָאטש יד ןזָאל
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 רענעמ יד טעװ ןעמ ןוא עינילצוש עיינ ַא ןרעו טלעטשעגנייא טעװ ּווצעגרע זַא

 .ײמרַא רעקידנפמעק רעד ןיא ןרעדילגנייא

 ןַא ןבעגעגרעביא ןוא טַאירַאטערקעס ןופ ןעמוקעג ןַאמ ןיימ זיא ןגרָאמ ףיוא

 ןופ ןעגנוטכירנייא עלַארטנעצ יד ןרַוקַאװע ךיז ןפרַאד סע זַא ,סולשַאב ןכעלנע

 ןשיוצ טמיטשַאב זיא רע זַא ;סעיצקַאדער עשידִיי יד תישאר ןוא גנוגעווַאב רעד

 .ןײגקעװַא ףרַאד סָאװ עּפורג רעד

 ךָאד זיא סע ,טקַאפ ןקיזָאד םעד ןלעטשוצנגעק ךיז ןעוועג רעווש זיא סע

 ןדִיי רעטנזיוט ךס ַא קעװַא גָאט ןבלעז םעד ןיא ןענעז בגַא ,סולשַאב -ייטרַאּפ ַא

 .לח ןעוװעג טשינ זיא ?סולשַאב , רעד ןעמעװ ףיוא עכלעזַא ךיוא

 יד זיב טײלנַאב ןַאמ םעד בָאה סָאװ יורפ עקיצנייא יד ןעוועג ןיב ךיא

 ןענַאװ ןופ ,יקסנישַארק ץַאלּפ םעד זיב הנחמ רעד טריפרעד ןוא ןטקנוּפ-ּפערט

 ,לסייו טייז רענעי ףיוא ןזָאלעג ךיז ןבָאה סעּפורג יד

 ןעמ .ךיז ןענעגעזעג רעזדנוא טרעטשעג טָאה ףירגנָאטּפול רעשירעדרעמ ַא

 .הריד רעזדנוא ןיא ןעמוקעגקירוצ םיוק ןיב ךיא .ןטייז ענעדישרַאפ ןיא ןפָאלעצ זיא

 -קעװַא ןעוועג ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב ,ןַאלּפ רעזדנוא זיא ךעלטנגייא

 ןבָאה רימ .םערוטש-המחלמ םעד ןטרַאװרעביא ןלעוװ רימ ּוװ ,ןעטיב ןיא ןרָאפוצ

 ,טסָאּפ ךרוד ,קעּפ עסיורג ןיא סע ןוא ןכַאז עטסעב ערעזדנוא ןבילקעגפיונוצ עקַאט

 .ןעטיב ןיא טקישעגקעוװַא

 רעטשרע רעד ןיא ןיוש זיא טנָארפ רעד זַא ,ןטכיר טנעקעג ךיז סע טָאה רעוו

 יד זיא געט עטשרע יד ןיא ןיוש .עשרַאוו ייב ןענַאטשעג המחלמ רעד ןופ ךָאװ

 ןכַאז ערעזדנוא ןענעז ךעלנײשרַאװ .ןרָאװעג טרעטשעצ עיצַאקינומָאק-ןַאב עצנַאג

 .ןרָאװעג טקישעגסױרַא טשינרָאג עשרַאװ ןופ

 .עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב רעד ןופ שדוח רעכעלרעדיוש ַא ךרודַא זיא סע

 וא רעגנוה ;טכַאנייב ןלענּפַארש-עירעליטרַא ןוא גָאטייב ןעגנורידרַאבמָאב-טפול

 -רָאזרַאפ יד ןייז ךיא בָאה טפרַאדעג .טײקיזָאלכַאד ןוא רעסַאװ ןיא לגנַאמ :קערש

 ,רעטסעווש עדייב עניימ ןופ ךיוא רָאנ דניק ןיימ ןוא ךיז רַאפ רָאנ טשינ ןירעג

 ערעדנַא ןיא ןעוועג זיא עטייווצ יד ןוא טריזיליבָאמ ןזעוועג זיא ןַאמ סרענייא סָאװ

 ,ןדנעטשמוא

 ןבָאה ןשטייד יד ןוא עשרַאו ןופ עיצַאלוטיּפַאק יד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 -רעדיוש ןעמוקעגנָא ןענעז ןגעוו יד ןופ .טפַאשרעה עלַאטורב רעייז טלעטשעגנייא

 טָאה ןרַאפעג עסיורג יד ףיוא טקוקעג טינ .םיטילּפ עטעגרהרעד ןגעוו תועידי עכעל

 קערש עיינ ַא ןעמוקעגוצ זיא סע .חרזמ ןייק ןפיול וצ גנוגעװַאב ַא ןבױהעגנָא ךיז

 סרעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידִיי עקידרעירפ יד ןכוז ןביױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד --

 .ןעגנוטכיר עלַא ןופ

 ןקרַאטש ַא ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא רימ ןענעז ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא

 ,עטסגרע סָאד ףיוא ןטכיר טנעקעג ךיז ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ .ריט ןיא ןּפַאלק

 ןיא ןעמָאנ-עילימַאפ רעזדנוא ןפורעגסיוא ןעמ טָאה ריט רעד רעטניה ןעוו טרפכ

 רעגערט-ווירב ןשילױּפ א קידנעעזרעד ןרָאװעג רימ ןענעז טשַאררעביא יוװ .שילױּפ

 טניפעג רע זַא ךיז רימ ןסיוורעד לטרַאק ןופ .ןַאמ ןיימ ןופ טנַאה ןיא לטרַאק ַא טימ

 ַא ןיא טנדרַאעגניא ,עטיל ןיא ףרָאד ַא ,עװַאלעמרַאק ןיא ,רַאפעג רעסיוא ךיז
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 ןופ סױרַא זיא רע עכלעוו טימ ,םירבח עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ .עינָאלָאק-זָאט;
 רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןוא ןצענערג ענעדישרַאפ ןסירעגכרוד רע טָאה ,עשרַאװ
 .עטיל רעלַארטיינ

 .עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ ןרינַאלּפ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה העידי יד קידנעמוקַאב
 טימ קידנעייז ,רימ טימ ןעמַאזוצ ןרָאפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה רעטסעווש עניימ
 .רענעמ ערעייז ןופ תוחּפשמ יד

 שירעױוּפ ַא ףיוא ,םישובלמ עשירעױוּפ ןיא טדיילקרַאפ ,גָאט ןקידנגער ַא ןיא
 רימ טימ ןענעז רעטכָאט ןיימ ןוא רימ רעסיוא .עשרַאװ טזָאלרַאפ רימ ןבָאה לרופ
 רעדניק יד ןסעזעג לרופ ןפיוא ןענעז ךעלטנגייא .תוחּפשמ עכעלטע ךָאנ ןרָאפעג
 .סופוצ ןעגנַאגעג ןענעז ענעסקַאװרעד יד --

 טפרַאדעג ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא טלָאװ ,ץענערג רעשיטעיוָאס-שטייד רעד זיב
 ןגער רעטנוא .געט 6 זיב טעקנָאלבעגמורַא ךיז ןבָאה רימ .העש 6 ךרע ןַא ןרעיוד
 ףרָאד ןופ ןּפעלש וצ ךיז ןעוועג ןעגנוװצעג רעדניק עקנַארק עניילק טימ ,יינש ןוא
 ןענעז לָאמ עכעלטע .געוו ןפיוא ןלורטַאּפ עשטייד יד ןדיימוצסיוא ידכ ףרָאד וצ
 רעשטייד רעד וצ עדארג ןרָאװעג טריפעגניירַא ?סעקינדָאװָארּפ, יד ךרוד רימ
 ןוא טרעטשינעגכרוד ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא זדנוא טָאה ןעמ ּוװ ,ךַאװצענערג
 .ןסישרעד םוצ טלעטשעגסיוא טָאהעג וליפַא טכַאנ ַא רענייא ןיא

 -עוש הרדס יד ןעמוקעג זיא ענָאז עשטייד רעד ןופ ךיז ןעײרדסױרַא ןכָאנ
 טשינ זדנוא טָאה ךַאװ עשיאיימרַא-טיור יד .טייז רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןטייקיר
 -מורַא ךיז רימ ןבָאה ױזַא .קירוצ ןייג וצ זדנוא ןעגנּוװצעג ןוא ןזָאלכרודַא טלָאװעג
 -ישַאמ עשטייד יד ןשיווצ ,"דנַאלסמענייק, ןיא ,סַאּפ ןלַארטיײנ ןפיוא טרעגלַאװעג
 רימ ביוא ןסיש וצ טָארדעג זדנוא ןבָאה עכלעוו ,סעקיּפ עשיסור יד ןוא רעוועג"ןענ
 ,.טייז רעשיעטיווָאס רעד רעבירַא ןלעװ

 ,חטש ןקידרקפה ןפיוא ,יינש רעטנוא ןיוש ,געט-רעבָאטקָא יד ןיא קידנגיל
 רעד .זיוה ריא ןיא טריפעגניײירַא זדנוא טייז רעשיסור רעד ןופ עטרעױּפ ַא טָאה
 ."טעשזדנָאלברַאפ, ןבָאה רימ יװ טקרעמַאב טשינ טָאה לּוַארַאק רעשיטעיווָאס

 -שאק-יבמערַאז עלעטעטש סָאד ךרוד רימ ןענעז ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ
 רענעי וצ זיא סָאװ ,קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגנָא וועשזישט עיצנַאטס ןוא ענלעשט
 ץנַאג ןופ םיטילּפ עשידִיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ אכבה-קמע רעד ןעוועג טייצ
 ,ןליױּפ

 לַאזקָאװ רעמינָאלס ןפיוא .םינָאלס זיב ןגָאלשרעד ךיז רימ ןבָאה ןטרָאד ןופ

 .רעטומ סעזָאר ,שטיװָאנַאזַאכ עקייכ --- ןירענעטיב עטשרע יד ןפָארטעג ךיא בָאה
 ףיוא .עטרעיורטרַאפ ַא ,ענעגָאלשרעד ַא ,עקייכ עקיבלעז יד ןעוועג טשינ זיא סע
 .רעפטנע רעקידנדיימסיוא ןַא ןעמוקעג זיא ןעזָאר ןופ סעּפע טרעה יז יצ עגַארפ ןיימ

 -עג טָאה סָאװ ,םייח רעדורב ןיימ ייב ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טכַאנ עבלעז יד

 רעזדנוא ןיא טשימעג ןעוועג ןענעז ורמוא ןוא ןרערס ,דיירפ ,םינָאלס ןיא טניווװ

 ןופ ץנַאג סױרַא ןענעז רימ סָאװ ,ךיז ןעעז ריִמ סָאװ טייז ןייא ןופ .שינעגעגַאב

 סָאװ -- םעד ןופ ורמוא רעד טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא רעייפ ןשטייד םעד

 ...רעטייוו
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 ןופ ,םינָאלס ןיא רעוט עשידנוב יד ןופ ןטסערַא יד ןופ ךיז קידנסיוורעד

 בָאה ,יקסרָאג ןיזק רעזדנוא ךיוא ןוא יקסבולעש ,ענילַאג ,יקציטעווס עשטיא

 ָאי ךיא בָאה ןביילברַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא .םינָאלס ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב ךיא

 ַא יו ןענעדרָאוצניײא ךיז ןפלעה טלָאװעג רימ טָאה יקסרַאוָאק ר"ד רעד ,טַאהעג

 .רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,לָאטיּפש ןשיטָאטש ןיא רעטסעווש-ןקנַארק

 ןיב קידנעטש יװ .םינָאלס ןופ קעװַא וצ ױזַא יו ןכוז ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 ןגעלפ רענעטיב יד ןיהּוװ ,סאינסכא יד ןיא טייהנגעלעג ַא ןכוז ןעגנַאגעג ךיא

 -נַאשזָאר לארשי ןפָארטעג ךיא בָאה עוועבָארקס ףיוא ןעלייב-עגייפ ייב .ןרָאפרַאפ

 קחצי זַא ,טסווװרעד ךיוא ךיז ךיא בָאה םיא ןופ (םעדייא סיקסווָאבלָאק לשרִיי) ןיקס

 קירוצ ייז ןרָאפ גָאט ןבלעז םעד זַא ןוא םינָאלס ןיא ךיז טניפעג שטיוועלעדנעמ

 ןגרָאמ וצ ףיוא ןוא ןרָאפעג עקַאט רימ ןענעז רופ רעקיזָאד רעד טימ .ןעטיב ןיא

 ,םייה רעד ןיא ןזעוועג רימ ןענעז

 שכעליירפ ַאזַא ןעוועג טשינ לָאמ סָאד זיא החּפשמ רעד טימ שינעגעגַאב יד

 יד ..ןענעגעגַאב זדנוא סױרַא טשינ זיא עמַאמ יד .ןכוזַאב עלַאמרָאנ יד תעב יװ

 א ןעועג ךיוא זיא החּפשמ רעד ןופ רעדילגטימ עטסטנעָאנ יד ייב גנומיטש

 זדנוא ןעעז ייז סָאװ טיירפעג ךיז ייז ןבָאה טייז ןייא ןופ .רעצ ןוא דיירפ ןופ שימעג

 ,סעקינדנו-ענ יװ ןעזעג זדנוא ייז ןבָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא עקידעבעל

 -טימ ןזיוװַאב טָאה ןעמ סָאװ ץלַא סָאד ,סעצײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ טימ םיטילּפ

 גרָאז ןוא רעצ רעד ןזעוועג ךיוא זיא סע .רעייפ ןופ ןײגסױרַא םייב ךיז טימ ןּפַאכ

 -ייד רעד רעטנוא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ תוחּפשמ ערעייז טימ רעטסעוװש יד רַאפ

 ,טפַאשרעה רעשט

 ןבָאה ייז .ןַאמ ןיימ ןופ לרוג םעד ןגעוו ארומ יד ןעוועג ייז ייב זיא ךיוא

 לָאז סָאד ענדָאמ יו .רַאפעג רעסיוא ךיז טניפעג ןוא טבעל רע זַא טסּוװעג טשינ

 עטסטנעָאנ יד וליפַא ,גנומיטש רענעי ןיא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא :ןעגנילק טשינ

 טרעטיצעג טָאה ןעמ .ךיז טניפעג ןַאמ ןיימ ּוו ןלייצרעד וצ החּפשמ רעד ןופ

 ,ןטָאש םענעגייא ןרַאפ

 -טיּפ עמייל --- זירּפרוס ַא טַאהעג רימ ןבָאה ןעמוק ןיימ ןופ סנגרָאמ וצ ףיוא

 ַא טכַארבעג ןוא קָאטסילַאיב ןופ ןעמוקעג ןענעז יקסווָאקדוי ערָאב ןוא יקסווָאק

 ןוא קָאטסילַאיב ןשיווצ גוצ ַא ןיא ןפָארטעג םיא ןבָאה ייז זַא ,ןַאמ ןיימ ןופ סורג

 ,םורַא זדנוא טכוז ןוא קסיוװָאקלָאװ

 רע טָאה ,דיירפ ןפורסיורַא טפרַאדעג טָאה סורג ַאזַא סָאװ טקוקעג טשינ

 ןייז ןיזמוא ןַא רַאפ טכַארטַאב ןבָאה עלַא רימ .ורמוא רעזדנוא טקרַאטשרַאפ רָאג

 ..ןעטיב ןיא ןעמוק וצ ןבעל סָאד ןלעטשנייא סָאד רעמ ךָאנ ןוא עטיל ןזָאלרַאפ

 -עג יד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ .טנעקרעד טשינ לטעטשמייה רעזדנוא בָאה ךיא
 רעד ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא סע .ןשטנעמ עריא ןופ טייקשימייה ןוא טייקכעלטימ
 ,"עדמערפ; ַא וצ יו רימ וצ רָאנ טשינ .עטנַאקַאב ןפערט םייב לכיימש רעקידנעטש
 ןליפַא זיא ןעמ ןעוו) טנעוו יד ייב טרַאשעג סנטָאש יװ ךיז ןבָאה ענעגייא יד ךיוא
 שטייוצ יד ענייא ןקוק וצ ןטימעגסיוא יו טָאה ןעמ .(סַאג ןטימניא ןעגנַאגעג
 .ןעמוק וצ ערעדנַא יד וצ ענייא טרעהעגפיוא ןבָאה םינכש .ןגיוא יד ןיא ךיילג
 סע רעטצנעפ סנעמעוו ךרוד רעזייה עשידִיי יד ןרָאװעג טליטשרַאפ ןענעז סע
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 ענדָאמ ַא .רעדיל עקיצרַאה ןוא קיזומ רעשידַיי ןופ ןעגנַאלק יד ןגָארט ךיז ןגעלפ

 ,לטעטש רעזדנוא ןעמונעגמורַא טָאה טייקכעלמייהמוא

 -סיגער יד .?ןרירטסיגער, טפרַאדעג ךיז ךיא בָאה ,םינָאלס ןיא יװ ,ָאד ךיוא

 טייקגנערטש ַאזַא טימ גרַאװגנוי עשלטעטש ,ענעגייא טריפעגכרודַא ןבָאה עיצַארט

 ..טנעקעג טשינרָאג רימ ןטלָאוו ייז יו

 טימ יװ םיא טימ .ןשטיוװָאמַארבַא לדָאד טימ ןפערט וצ ךיז טכוזעג בָאה ךיא

 בָאה ךיא .ןוט וצ רעטייוו סָאװ ןטַארַאב טלָאװעג ךיז ךיא בָאה רבח ןרעטלע ןַא

 שממ ךיא בָאה ןעמירפא ייס ,םיא ייס .ןשטילערַאק םירפא ייב ןפָארטעג םיא

 .טנעקרעד טשינ

 עטלייצעג ענייז ןופ .ךיז טניפעג ןַאמ ןיימ ּוװ טױרטרַאפנָא ןעלדָאד בָאה ךיא
 םעד ןופ ,טגָאזעג רעסעב ,ןעטיב ןיא ןָא טציא טייג ןבעל סָאד יו רעטרעוו רָאּפ
 ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,ןגַארפ עסיוועג ףיוא טרעפטנעעג טשינ רימ טָאה רע סָאװ
 ..ןעטיב ןופ קעװַא רעירפ סָאװ ףרַאד ךיא ךיוא זַא ןוא עלַא ייז ןופ עגַאל יד

 ,לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ ןבילקעג רענעטיב עייר ַא ךיז ןבָאה טייצ רענעי וצ
 ןופ געװרעדנַאװ ןיא ןזָאל וצ ךיז ןזעוועג רעווש זיא ייז ,ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה ייז
 לקעז ןטימ ןעוועג ןיוש ןיב ,רעטכָאט ןיימ טימ ,רעבָא ךיא .ןעמייה עטנדרָאעגנייא
 -וצקעווַא ןַאלּפ ןיימ ןגעוו .ןרָאלרַאפ גנַאל ןיוש םייה ןיימ ןוא סעציײלּפ יד ףיוא
 ..ןלייצרעד טרָאטעג טשינ םענייק ךיא בָאה ןייג

 ןעמוקעגנָא זיא ןַאמ ןיימ -- טעטרַאװרעדמוא סעּפע ןעשעג רעבָא זיא סע
 -ַאיב ןופ ןרָאפעג ןענעז רימ יװ געוו ןקיבלעז ןטימ זדנוא קידנכוז לטעטש ןיא
 .קָאטסיל

 ןיוש ןענעז רימ -- ןטוג םוצ טרעדנעעג עגַאל יד ךיז טָאה ךעלכעלפרעביוא
 רעמ ןרָאװעג ןײגקעװַא סָאד זיא רעדיוװ טייז רעטייווצ רעד ןופ .החּפשמ עצנַאג ַא
 ךיז ןפרַאד רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ערעזדנוא עטסטנעָאנ יד ךיוא .דנעגנירד
 .געוו ןטנכייצעגנָא ןפיוא ןזָאל

 ןעמוקעגנָא ךיוא זיא ןעמוקעגנָא זיא ןַאמ ןיימ סָאװ גָאט ןבלעז םעד ןיא
 רעשיטעיווָאס רעיינ רעד ןופ טמיטשַאב ,םינָאלס ןופ רעטקָאד רעיינ ַא ןעטיב ןיא
 ,(םעדייא סנײטשרעלַאג סעטַאמ) ןייטשלעקניפ רעטקָאד םעד ןטערטרַאפ וצ ,טכַאמ
 ,טריזיליבָאמ ןעוועג זיא רעכלעוו

 רעזדנוא ןעוועג זיא רעטקָאד רעטמיטשַאב רעד זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעד
 רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא יװ טײלגַאב טָאה םיא .םינָאלס ןופ יקסרָאג השמ ןיזוק
 -ַאב רעטוג ַא רעזדנוא ,יקסרַאװָאק ערָאב ר"ד גנוטלַאװרַאפ-ןָאיַאר רעשיניצידעמ
 רעמינָאלס ַא ןעוועג זיא סנַאלובמַא ןופ רעפָאש רעד רעמכָאנ .רבח ןוא רעטנַאק
 ."טסיטפנוקוצ;

 עקיזָאד יד טגנידַאבמוא, לָאז רע רעפָאש םעד "*טנדרָארַאפ, טָאה יקסרַאוָאק
 טוג "לעפַאב, םעד טָאה רעפָאש רעד ."םינָאלס ןיא ןעגנערב החּפשמ-םיטילּפ
 רעמינָאלס םוצ טלעטשעגוצ זדנוא רע טָאה ןגרָאמ ףיוא ןיוש ןוא ןענַאטשרַאפ
 ,לַאזקָאװ

 טָאה סע .ןעטיב ןיא טנווָא-סגנונעגעזעג רעטצעל רעזדנוא ןעוועג זיא סע
 ןיימ ,תוחּפשמ ייווצ ךעלטנגייא -- החּפשמ עצנַאג רעזדנוא ןבילקעגפיונוצ ךיז
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 -עג ןעד טָאה רעוו .טדערעג טשינ רענייק זדנוא ןופ טָאה ןדער .עניימ ןוא סנַאמ

 עכלעוו ? טריפ געוו רעזדנוא ןיהּוװ טסוװעג ןעד טָאה רעוו ? ןגָאז ןַאד סעּפע טנעק

 ?ןפערט ןענעק לָאמַאכָאנ ךיז ןלָאז רימ ןַארַאפ ןענעז ןטכיזסיוא

 רעטעּפש רָאי יירד טימ זיא עכלעוו) רעגיווש ןיימ ןעוועג זיא ןירענדער יד

 רענייא תעב ךעלקינייא 2 ןוא רעטכָאט ריא טימ ןירענַאזיטרַאּפ ַא יו ןעמוקעגמוא

 ,(דלַאװ ןיא סעװַאלבָא עשטייד יד ןופ

 :סעומש רעזדנוא זיא טָא ?טדערעג ןַאד רימ טימ יז טָאה סָאװ ןגעוו

 .רעדיילק עקיבייא ףיוא טנווייל טלדנַאהעגנייא טָאה יז זַא ,רימ טלייצרעד יז

 :טלייצרעד רימ סע טָאה יז ןסַאלעג יװ ןוא

 ַא טפיוקעגנייא רעצילערַאק רשא ייב בָאה ךיא ,יז טגָאז ,רעטכָאט ,טסייוו,

 "..המחלמ ךָאד זיא סע .טנווייל עסייוו לקיטש עטוג

 ,ךיא בָאה טניימעג .טייהרעטנוזעג ןצינ סָאד לָאז יז זַא וצ ריא ךיא שטניוו

 .טײקשיטַאבעלַאב רעקיבוטש רַאפ טפיוקעג סָאד טָאה יז זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 רעמָאט ןוא גנוי ױזַא טשינ ןיוש ןיב ךיא ,רימ יז טגָאז ,עקנידלעז ,ןיינ,

 ."ןגירק טשינ רעכַאנ ןעמ טעוו

 טימ ,רעטלע סרעגיווש ןיימ ןיא שטנעמ ַא ןטכַארט טנעקעג רָאנ טָאה סָאד

 ןטרַאװרעד ליפוצ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה יז ,דנַאטשרַאפ ןרעטיול ןרָאלק ריא

 רעמוטש רעייז ןיא ןשטנעמ ערעגנִיי יד טקוקעגנָא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא .ןבעל ןופ

 רַאפ ןעגננערב וצ טַאהעג ארומ ןבָאה עלַא סָאװ עגַארפ יד ןוא גנולפייווצרַאפ

 ?רעטייוו סָאװ -- ןּפיל יד
 טכַאנ ענעי זַא ךיז טייטשרַאפ .טקַאּפעגנײא ץלַא ךיא בָאה ןייג ןפָאלש ןרַאפ

 רעדייא געוו ןיא ןזָאל טפרַאדעג ךיז ןבָאה רימ .ןפָאלשעג טשינ רענייק רימ ןבָאה

 -װַאד ןופ ןעמוק לָאז רע ןטַאט ןפיוא טרַאװעג ןבָאה רימ .ןגָאט ןבייהנָא טעוו סע

 סע ,ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,רעטסעווש ןיימ ןופ זיוה ןיא ןירַא זיא רע .ןענ

 ענוװַאלכ ןַאמ ריא ןוא עבייט רעטסעווש ןיימ ,דוד רעדורב ןיימ ןעמוקעג ךיוא זיא

 ,טגנייוועג טשינ .רעטרעוו ןָא טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ .רעדניק עריא טימ קוראלקש

 ןעמונעגמורַא בָאה ךיא .טונימ רעטצעל רעד זיב ןדלעה ןייז טווּורּפעג ןבָאה רימ

 ןַא יוװ ןוא ,יבר ןיימ ןעוועג ךיוא טייהרעגנוי זיא רעכלעוו ,ןטָאט ןרעייט ןיימ

 ךיא זַא ,ןובשח ַא ןבעגעגּפָא ךיז ךיא בָאה רָאי 78 ענייז ןיא ןשטנעמ ןרעטלע

 זַא ןלעטשרָאפ טנעקעג רָאג ךיז סע טָאה רע .לָאמ ןטצעל םוצ םורַא םיא םענ

 .טנעה עשיחצור יד ןופ טיוט ןכעלרעדיוש ַאזַא טימ ןעמוקמוא טעװ רע

 סע טָאה רע ןוא עטנעָאנ עניימ טימ טנגעזעג ךיז ןקילב טימ ןַאד בָאה ךיא |

 לעװ ךיא זַא ,רערעזדנוא קילב רעטצעל רעד זיא סָאד זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז

 ,רעדניק ערעייז טימ רעטסעווש ןוא רעדירב ערעייט עניימ ןעז טשינ לָאמנייק ןיוש

 רעַירפ רעוו ,ןרָאװעג טעדרָאמרעד טנעה ששיחצור יד ךרוד רעטעּפש ןענעז עכלעוו

 .רעטייוצ רעד ןיא ,רעטעּפש רעוו ,הטיחש רעטשרע רעד ןיא

 עקיצנייא יד ןייז לע ךיא זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ ןַאד ךיז רעכיז בָאה ךיא

 יד רעטכָאט ןיימ ןוא (ןיז 2 ןוא רעטכעט 5) רעדניק טכַא סנרעטלע עניימ ןופ

 ןשילעה םעד ןופ ץנַאג סױרַא ןלעװ סָאװ ,ךעלקיניא 21 יד ןופ עקיצנייא

 .רעייפ-םוניהג
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 ןגעוו ןגָאז סעּפע טלָאװעג ךיז טָאה רימ רַאפ זיאס ָאד ךעלרעדיוש רעווש יו

 ןענעגעזעג ןופ ןטונימ עטצעל ערעזדנוא ןגעוו ,ןעמַאװצ געט עטצעל ערעזדנוא

 םענעי ןיא יוװ ןגיוא עניימ רַאפ ןעז קידנעטש ייז לעװ ןוא .ייז ךיא עז ױזַא ןוא ךיז

 ,ייז ךָאנ ןגָאז שידק ןיימ תעב ,טציא ייז עז ךיא יװ ,טנעמָאמ-סגנונעגעזעג

 -רַאפ ךיז ייז טימ טוװרּפעג ךָאנ ךיא בָאה געװרעדנַאװ ןקידרעטייוו ןיימ ןיא

 -ענליוו ךערּפשעג-ןָאפעלעט ַא .טייוו רעייז ןופ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא סָאד .ןדניב

 ענליוו ןזָאלרַאפ ןיימ רַאפ ענוואלכ רעגָאװש ןיימ טימ טדרעעג ,1940 ןיא ןעטיב

 ,דנַאלסור ךרוד ןַאּפַאי ןייק געוו ןפיוא

 ןופ ,ךעלטרַאקטסָאּפ עכעלטע ןעטיב ןופ ןעמוקַאב ךָאנ ךיא בָאה ןַאּפַאי ןיא

 רעזדנוא ןופ ןסורג עקידעבעל עטצעל יד ןעוװעג ןענעז סָאד .דוד רעדורב ןיימ
 ןיא עבָאק טָאטש-טרָאּפ רעד ןיא ןעגנַאגרעד רימ וצ ןענעז סָאװ ,לטעטשמייה
 .ןַאּפַאי ןטייוו

 -- ןעוועג סע ןענעז ךעלדיימ רענעטיב עקידנעילב ,סעטרבחיטנגוי ןיינ

 ןיא ןעור טייהרעמ יד .םוניהג ןופ ץנַאג םיױרַא רָאּפ ַא ןענעז סנייפילע

 ,2רעבירג יד;



 (שטיווַאמארבַא) סעקשענ עשַאוװד

 לארשי:-תנידמ - ןג-תמר

 ךלַאװ ןיא ןוא ַאטענ ןיא נעוזםירוסי ןייט

 -יבָאמ דוד ןאמ ןיימ טרעוו 1939 לייּפַא ןיא

 -רָאנ רעזדנוא .ײמֹרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טריזיל

 ,טרעטשעצ טרעװ ,םייה עטיובעגפיוא ,עיינ סָאװ

 -יב ןיא ןעמַאמ ןיימ וצ םייהַא קירוצ רָאפ'כ

 דוד סָאװ טייצ יד טרָאד ךיז ןעניפעג וצ ידכ ,ןעט

 טניפעג טנעמיגער סדוד .רעטילימ ןיא ןייז טעוװ

 .ןעמַאוצ רימ ןרָאפ ץעינינול זיב .קסניּפ ןיא ךיז

 ,טײהנזעװּפָא ןיימ רַאפ .ךיז רימ ןענעגעזעג ָאד

 עטלַא ןיימ ךיז טָאה ,ןטַאנָאמ ןעצ ןופ ךשמ ןיא

 .טרָא ןייז ףיוא זיא ץלַא .טרעדנעעג טשינ םייה

 -סיוא טעוו'ס טסעומש'מ .,ןעגנַאלק עקיורמוא

 -ַאב גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד .המחלמ ןכערב

 רוטּפ יבַא ,ץלַא ןפיוק ייז ןוא ןעמָארק יד טרעגַאל

 זדנוא ייב , :טביירש רע ,ווירב ַא ןטלַאהרעד ןדוד ןופ .טלעג םעד ןופ ןרעוו וצ

 ."ךעלגעמ רָאנ יוװ ןביירש לעוו'כ ,טוג ןייז טעוו'ס זַא ,ןפָאה רימָאל ...סייה טרעוו

 ןלױּפ ןוא דנַאלשטייד ןשיװצ המחלמ :העידי עכעלרעדיוש יד לָאמַא טימ

 רעד ןופ רעכעלקערש ענייא תועידי ןעמוק'ס .ווירב ןייק ָאטשינ רעמ ןדוד ןופ

 ןופ טייוו טשינ ,קירבנַאב םעד ןרידרַאבמָאב ןענַאלּפָארעַא עשטייד ...רעטייווצ

 -עגרה ןשטייד יד זַא --- ןעגנַאלק .ןוט וצ סָאװ טשינ סייוו'מ ...הלהב ַא .עווָאנָאמַאד

 יד ,ןפיול וצ טיירג טייטש רעוװָאר ַא טָאה'ס רעוו .רענעמ עשידִיי עלַא סיוא ןענ

 ,טלמוטעצ זיא יײצילָאּפ עשיליוּפ עקידלטעטש

 ןיוש ןענעז ןשטייד יד זַא (קיטכיר טשינ רַאפ ךיז ןזיװעגסױרַא) העידי יד

 טָאה טכַאמ עליוויצ עשיליוּפ יד .עגושמ יװ ןעמעלַא טכַאמ ,ןעטיב ןופ טייוו טינ

 ירפ ץנַאג ןיוש ןענעז ןיז יירד סיקסוװָאמַארבַא עקניד .הטילש ריא ןריולרַאפ

 רעשיסור רעד וצ -- טייז רעשטיוװָאנַארַאב וצ ןרעווָאר ערעייז ףיוא ןרָאפעגקעװַא

 ..ּפָא ךָאנ טרַאװ ןוא טנַאה ןיא רעווָאר ןטימ טייטש לדָאד רעדורב ןיימ .ץענערג

 םעד זיא ײמרַא עטיור יד זַא ,ןדִיי יד ןשיווצ העידי ַא ךיז טײרּפשרַאפ --- םיצולּפ

 .ץענערג עשיטעווָאס-שילױּפ יד רעבירַא רעבמעטּפעס ןט7
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 טשינ ץלַא ךָאנ ליוו'מ ןוא דיירפ ןופ טלמוטעצ זיא גנורעקלעפַאב עשידִיי יד

 רעדניק סעקניד געוו ןופ ןעמוק רעטעּפש העש רָאּפ ַא טימ .העושי רעד ןיא ןביילג

 -סינומָאק רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןטסירק עגנוי .הרושב עבלעזיד ןעגנערב ןוא

 -ַארטסנָאמעד ןכַאמ ןוא ןָאפ עטיור ַא רעדנַאנַאפ ןעלקיוו עיצאזינַאגרָא רעשיט

 ,ןפורסיוא עוויט

 ןקנַאט עשיטעווָאס עטשרע יד טנגעגַאב םלוע רעטלמַאזרַאפ רעסיורג רעד
 רעדיו ןוא סָאטיױא ,רעטילימ ןָא ןעמוק'ס .טייז קירב רעד ןופ ןָא ןעמוק סָאװ

 טרעוװ ןבעל סָאד .ןטייז עלַא ןופ ןעמולב טימ ייז טישַאב'מ .סיירעביא ןָא ,ןקנַאט

 -ָאוועגיירפ ענעמוקעגקירוצ לטעטש ןיא ןזייװַאב ןָא ךיז ןבייה'ס .לַאמרָאנ קירוצ

 .ןכייצ ןייק ָאטשינ ןדוד ןיימ ןופ -- רענלעז עשילױוּפ ענער

 .טכַאמ-ןטעווָאס יד ןייא ךיז טלעטש'ס

 ףיוה רעייז ןופ טקישעגסױרַא טרעוו החּפשמ ריא טימ הרש רעטסעווש ןיימ

 יו קעװַא ןענעז ייז .עדנערַא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןכלעו (שטשידָארָאה ןבעל)

 ןיא ןבעל ןטימ םיוק ןפיולטנַא ייז .ןשיק ַא וליפַא ןעמונעגטימ טשינ .,ןעייטש ייז

 | .שטיוװוָאנַארַאב

 ןיימ ,לדָאד רעדורב ןיימ ,עמַאמ יד :ךיז ןעניפעג ,ןעטיב ןיא ,םייה רעד ןיא

 קצָאסיװ ןיא ןרָאפ טסילשַאב םירמ .הרש "ענעמוקעגוצ, יד ןוא םירמ רעטסעווש

 טמוקַאב'מ זיב ןהעש עגנַאל טרַאוװ'מ .רעלוגער טשינ ןריסרוק ןענַאב יד .ןדוד ןכוז

 םיצולּפ ךיז דוד ןוא םירמ ןבָאה לַאזקָאװ ןפיוא שטיוָאנַארַאב ןיא .טעליב-ןַאב ַא
 ,טנגעגַאב

 .תבש רעכעלקילג ַא זיא'ס .ןעטיב ןיא ייז ןעמוק ,קיטיירפ סנגרָאמוצ ףיוא

 ,ןוז ַא -- דניק טשרע ןיימ ןריובעג ךיא בָאה 1929 רעבמעצעד ןטירד םעד
 רָאפ טמוק םישזער ןשיטעווָאס ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא תירב םעד ןריפכרוד סָאד
 .תירב םעד ייב ןעוועג זיא דניק ןופ עטַאט רעד רעבָא ,ןפוא םענעדײשַאב ַא ףיוא
 דניק ןטימ ךיא ביילב רעטניוו םעד .עלמהרבא ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ןוז ןיימ
 .ןעטיב ןיא ,ןעמַאמ רעד ייב

 ןייק; .המחלמ ןופ קרַאטש רעייז טדער'מ .קצָאסיו ןיא קירוצ ןיב ךיא

 ןיוש זיא ,ירפ קיטנוז ,סנגרָאמוצ ףיוא .דוד טגָאז --- "ןייז טשינ טעװו המחלמ

 ,דנַאלסור ףיוא ןלַאפעגנָא זיא דנַאלשטיײיד ,טסּוװַאב ןרָאװעג

 טפיול'מ :1939 רעבמעטּפעס ןופ רעדליב עבלעז יד רעביא ךיז טרזח'ס

 טקִיורַאב טכַאמ יד .דנַאלסור ןיא רעפיט ןרָאפ וצ ףיוא ןשינעביולרעד ןעמענסורַא

 .ןשינעביולרעד יד טשינ טיג ןוא

 ַא ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידִיי קילדנעצ עכעלטע ךיז ןעניפעג קצָאסיװ ןיא

 לָאז'מ וליפַא ןעוו ,ןשינעביולרעד ןָא דנַאלסור ןייק ןפיול -- :טגָאז ייז ןופ לייט

 טעװ רעלטיה ,ןפיול וצ ּוװ ָאטשינ -- :ןגָאז ערעדנַא ...געוו ןפיוא ןרעוװו טעגרהעג

 ...ןעגנַאלרעד םוטעמוא

 ךיז טָאה ץלַא .טכַאמ עשיטעווָאס רעקצָאסיװ יד טפיולטנַא טכַאנ עבלעזיד

 ןיוש .ןסילשַאב וצ סָאװ ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס זַא ,טלקיװטנַא לענש-ץילב ױזַא

 זיא ענוװָאר זַאי ןעגנַאלק ןעייגרעד'ס ...ןסָאלשַאב טָאה טייצ יד .טעּפש וצ ןעוועג
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 -ימ ןשטייד ןכרוד ןטינשעגרעביא ןענעז ןגעוו עלַא .טפול רעד ןופ טרידרַאבמָאב

 יַאּפ עשטייד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה קצָאסיװ םורַא זַא ,ןעמ טָאה טלייצרעד ןוא רעטיל

 ,ןטסיטושַאר

= * 
= 

 ךיז ןבָאה ,טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןפיולטנַא ןכָאנ גָאט ןטירד ןפיוא

 -למַאז רעד .רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןוא קצָאסיװ ןופ רעניַארקוא ןעלמַאז ןעמונעג

 ,עשירעצעה ַא טלַאה רענדער רעשיניַארקוא ןַא .רעטסיולק םייב ןעוועג זיא טקנוּפ

 זיא טציא זַא ,םלוע ןטלמַאזרַאפ ןקיזיר ןרַאפ ףיא טרעלק רע .עדער עקיטפיג

 ַא ןופ העש עטקנעבעגסיוא גנַאל ױזַא יד ,טנעמָאמ רעשירָאטסיה רעד ןעמוקעג

 -רַאפ וצ ןבעגעג ייז רע טָאה קיטייצכיילג רעבָא .עניַארקוא רעקידנעטשטסבלעז

 ןָא ןוא ןדִיי ןָא ןעמ ףרַאד עניַארקוא עקידנעטשטסבלעז ַא ןעיובפיוא זַא ,ןייטש

 ..ןקיטייזַאב ןעמ ףרַאד ייז ,ןקַאילָאּפ

 רעד ףיוא ןענעז עדער .ַאזַא ןופ טלַאהניא םעד סיוארָאפ קידנסיוו טשינ

 -כרוד זיא עדער עשירעצעה ןייז ןקידנע ןכָאנ .ןדִיי ךס ַא ןעוועגייב גנולמַאזרַאפ

 םעד ןיא .טמסרַאפ ןרָאװעג זיא טפול יד .ןומה ןשיווצ יירעקשוש ַא ןעגנַאגעג

 עלעטימ יד ןיא שטנעמ ַא ,לטעטש ןופ (ּפָאּפ) חלג רעד ןזיװַאב ךיז טָאה טנעמָאמ

 רעד ייב טעטכַאעג ןוא טבילַאב רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעניַארקוא ןַא ,ןרָאי

 רע טליק טרָאװ ןדעי ןייז טימ .חלג רעד טדער סע .גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק

 .ןזיועגפיוא ייז טָאה רע ,ןומה ןטעשויעצ ןופ רעטימעג עטציהעגפיוא יד ּפָא

 ,טולב שילױּפ ןוא שידִיי קידלושמוא ןייק ןסיגרַאפ וצ טשינ ןטעבעג ןוא ןפורעג

 עניַארקוא עקידנעטשטסבלעז עטקנעבעגסיוא רעזדנוא ןעיוב ןפרַאד רימ לייוו

 ףרעהעג טשינ ןלָאז ייז עיצַאנ עכלעוו וצ ןשטנעמ וצ עביל ןוא טנעה ענייר טימ

 ןשיווצ םולשב ןבעל ןוא ןייגוצרעדנַאנַאפ ךיז ךעלדירפ ןומה םעד ןפורעג טָאה רע

 יד ףיוא דָאבטולב ַא ןרָאװעג ןטימעגסיוא זיא גנוקריוו סחלג םעד קנַאד ַא .ךיז

 ,הביבס ןוא קצָאסיװ ןופ ןדַיי

 א 4
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 עשטייד עטשרע יד לטעטש ןיא ךיז ןזייווַאב רעטעּפש געט רַאּפ ַא טימ

 ,שעוו (המישר ַא טיול) ןלעטשוצוצ םיא ןלעפַאב ןוא דיי ַא ןּפַאכ יז .רעריּפשסיױא

 רעייז רַאפ ןפרַאד ייז עכלעוו ,ןכַאז ענעדישרַאפ ליפ ךָאנ ןוא ןטעוװרעס ,ןענידרַאג

 .טעטילַאװק רעטסעב ןופ ןוא יינ ןייז ןפרַאד ןכַאז עלַא .ןילָאטס ןיא "ןַאמ-טּפיױה,

 .בוטש ןיא גרעבדלָאג לציא וצ ןגָארטעגפיונוצ ךיילג טרעוו ץלַא

 .ץילימ עשידִיי ַא ןוא טַארנדִיי ַא ןפַאש וצ ךיילג ךיוא ןלעפַאב ייז

 רעשיניַארקוא ןַא ןיא ןָא ייז טוט'מ ןוא ץילימ עשיניַארקוא ןַא ןריזינַאגרָא ייז

 יַאנ יד טרעטַאלּפ ץילימ רעשיניַארקוא רעד ןופ עדייבעג רעד ףיוא .םרָאפינוא

 ןרָאװעג זיא'ס .טלעג שיניַארקוא טניישרעד'ס .ןָאפ-הכולמ עשיניַארקוא עלַאנָאיצ

 -עג .ןבעגעג ייז טָאה רעלטיה סָאװ ,"הכולמ עשיניַארקוא עקידנעטשטסבלעז, ַא

 גנולײטּפָא ערעסערג ַא ןָא טמוק'ס .ןכָאװ ייווצ םיוק "הכולמ, יד טָאה טרעיוד

 טגנעה טרָא ריא ףיוא ןוא ןָאפ עשיניַארקוא יד ּפָארַא ןעמענ ייז .רעטילימ שטייד
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 יז ןבָאה ץילימ רעשיניַארקוא רעד .ץיײרקנקַאה ןטימ ןָאפ עשטייד ַא ףיוא ןעמ

 -קוא יד טקעמשעג טשינ טָאה סָאד .םרָאפינוא עלַאנָאיצַאנ רעייז ןוטסיוא ןסייהעג

 עלַא ךָאד ןענעז ייז ,ןזָאלרַאפ טשינ ייז ןבָאה סנטסָאּפ ערעייז רעבָא ,רעניַאר

 ...עקיליוויירפ ןעוועג

 ;ןקילגמוא טיִמ תוריזג הרדס ַא ןוטעג טָאש ַא ךיז טָאה ,ןדִיי ,זדנוא ףיוא

 -ןגמ טימ רעדנעב עסייו טנַאה רעקניל רעד ףיוא סיורג זיב ןיילק ןופ ןוטנָא

 ןעמוק טשינ ןרָאט ןטסירק יד ןוא ןסַאג עכעלטסירק יד ןיא ןייג טשינ ;סדוד

 רעד טימ אשמו-עגמ ַא ןבָאה וצ ןטָאברַאפ זיא ללכב ןוא גנורירַאב ןיא זדנוא טימ

 גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ףיוא טרעו םעד וצ .גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק

 ,לבור טנזיוט 50 ןופ עיצובירטנַאק-טלעג ַא טגײלעגפיורַא

 רעד ןופ סעזערפ זיא רעכלעוו ,חלג רעכעלדניירפ:-ןדִיי רעטנָאמרעד רעד

 וצ ןעגניד ייז טימ ךיז לָאז'מ זַא ,טַארנדִי םעד זמרמ זיא ,(טַארטָאטש) ענימג

 -נָא ,טדערעג ןשטייד יד טימ ןיוש טָאה רע לייוו ,עיצובירטנָאק יד ןרענעלקרַאפ

 .לבור טנזיוט 25 ןייא טלָאצ'מ .סמערָא ןַא זיא לטעטש סָאד זַא ,ייז קידנזייוו

 = א
 לא

 עקידתונכש סָאד זיא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ ןטערטּפָא ןכָאנ ךיילג

 ,רעניווונייא רעכעלטסירק רעקיטרָא ןַא ,טנַאדנעמָאק רעד טָאה ,קָאדָארָאה לטעטש

 ןופ רענעמ עשידִיי עלַא *טעברַא; ףיוא טריפעגסיױרַא ןטסירק יד טימ ןעמַאזוצ

 .ןסָאשעצ ןעמעלַא ייז רע טָאה ,קָאדָארָאה רעטניה רעטעמָאליק עכעלטע .רָאי 4

 ןיא .ןילָאטס ןייק טגָאיעגסױרַא לטעטש ןופ רע טָאה רעדניק יד טימ ןעיורפ יד

 קירוצ ןוא ןיה טגָאיעג יז רע טָאה ,ןזָאלעגנײרַא טשינ ייז ןעמ טָאה ןילָאטס

 יז ןופ לייט ַא טמוק ,ענעסירעגּפָא ,עקירעגנוה ,עטרעטַאמעגסיוא .לָאמ עכעלטע

 -צָאסיװ יד זַא ,טלעפַאב טַארנדִַיי רעד .קצָאסיװ ןייק רעדניק ןוא ןעיורפ 200 ---

 ןיימ וצ .קָאדָארָאה ןופ םיטילּפ יד ךיז ןשיווצ ןלייטנייא ןלָאז םיבשות עשידִיי רעק

 עלַאמ ,לדיימ עקירָאי-17 רעקָאדָארָאה ַא טלייטשגוצ ערעדנַא ןשיווצ טרעוװ החּפשמ

 ,(לארשי:-תנידמ ןיא טציא) רונש

 ,סרעטופ וצ טלעטש'מ .עטייווצ ַא טגָאי עיצובירטנָאק ןייא --- .1942 רעטניוו

 עשידִיי יד .וו"ַאא ,סעקשטנעה:-רעטניוו ,סרעטעווס ,שעוו עמערַאװ .,גרַאװרעטופ

 -עג זיא רעכלעוו ,טַארנדַי םעד ןטייקירעװש ןייק טשינ טכַאמ גנורעקלעפַאב

 רעד רעטנוא זַא ,ןסייוו ןדִיי יד .ןלעפַאב יד ןליפוצסיוא ןשטייד יד ךרוד ןעגנּוװצ

 ןטסכעלרע ןפיוא ןוטעג ץלַא טרעוו ,לרעפ עכַאנ טָארנדִיי ןופ סעזערּפ ןופ גנוריפנָא

 יד סיוא טעגרה'מ זַא ,ןעייגרעד ןעגנַאלק .טלעוו רעד ןופ ןסירעגּפָא זיא'מ .ןפוא

 טייוו רעטעמָאליק 20 זיא ןילָאטס .ןביילג טשינ רעבָא ךיז טוָאל'ס ,זײװנסַאמ ןדִיי

 טסיוורעד .,ךָאד .ןדַיי עקיטרָאד יד טימ טקַאטנָאק ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא זדנוא ןופ

 ןיוש ןענעז ייז .עכעלקערש ַא ןדִיי יד ןופ עגַאל יד זיא ןילָאטס ןיא זַא ,ךיז ןעמ

 ןסע ןייק .טרָאד ךיז ןעניפעג םיטילּפ ךס ַא .ָאטעג ַא ןיא ןבירטעגניײרַא ןרָאװעג

 .רעגנוה ןופ ןלָאװשעג שממ טרעוו'מ .ָאטשינ זיא

 :טַארנדַיי םוצ טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעפַאב ַא .םירוּפ ברע ןיוש זיא'ס

 ןוא לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןלָאז ןדִיי רעקצָאסיװ עלַא;
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 םורַא טפיול'מ .לטעטש ןיא טײטשטנַא הלהב עקידארומ ַא .?...ןליוו ַײז ןיהּווװ ןייג

 טוט'מ .רָאנ ךיז טזָאל'ס םישובלמ לפיוו ףױרַא ךיז ףיוא טּפעלש'מ .עטלודעצ יוִי

 יד ךָאנ ...? ןיהּוװ ..געוו ןיא ךיז טיירג'מ .רעדיילק-רעטניוו ןיא רעדניק יד ןָא

 ַא רַאפ סָאװ .רעזייה יד ןיא ןציז טביילב'מ .ןפורעגּפָא הריזג יד טרעוו העש ייווצ

 .טסּוװַאב טשינ זיא הריזג יד ןעײרשּפָא ןרַאפ טלָאצַאב טָאה טַארנדִיי רעד זיירּפ

 זעמעטעּפָא טשינ טונימ ַא טזָאל'מ .ןטעברַא ערעווש עלַא וצ זדנוא טביירט'מ

 -ןדִיי םעד ..ץעגרע ןקישוצקעװַא רעטעברַא לָאצ ַא טרעדָאפ עירעמרַאדנַאשז יד

 .ןעײרשוצּפָא הריזג יד ךיוא (תונתמ טימ) טגנילעג טַאר

 ועגנוי ַא ןָא טריפ עירעמרַאדנַאשז רעד ייב גנולײטעצ-סטעברַא רעד טימ

 רע זַא ,ןעלמרומ וצ ןָא טבייה'מ .עטוג ַא זיא ןדִיי יד וצ גנויצַאב ןייז .קָאילָאּפ

 יורפ ןייז טימ םיא טגנילעג סע .ךָאנ םיא טריּפש עירעמרַאדנַאשז יד .דִיי ַא זיא

 יורפ ןייז טימ רע טלַאפ טייצ רעקידרעטעּפש ַא ןיא ּוװ ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא וצ

 .ןלױּפ ןופ טילּפ ַא ,דִיי ַא ןעוועג עקַאט זיא רע .ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא

 ןדעי רַאפ ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ עיצַארטסיגער ַא רעדיוװ

 ןעיולב ןטימ רעדנעבטנַאה עסייוו יד .לבור ןעצ ןייא ןעמ טלָאצ ּפָאק ןטלייצעג

 ןפיוא) טייז רעקניל רעד ףיוא ענייא ,סעטַאל עלעג טימ ןטיברַאפ ןרעוו ,דוד-ןגמ

 .תומהב יד ןדִיי יד ייב טריקסיפנָאק'מ .עציילּפ רעד ףיוא עטייווצ יד ,(ןצרַאה

 ןסיוועג ַא זיב .רעדניק ןוא עקנַארק רַאפ ךלימ ןּפָארט ַא ןעמוקַאב וצ ּוװ ָאטשינ

 ,דלָאג םַארגָאליק ייווצ ןלעטשוצ ןעמ ףרַאד ןימרעט

 ןיוש ָאטשינ .ןטמַא ענייז עלַא ןופ ןרָאװעג טקיטייזַאב זיא חלג רעטוג רעד

 -דלָאג ,ךעלרעגניפ ףיונוצ טגָארט'מ ...גָאװ רעד ןופ ןעגנידּפָא ייז ייב לָאז סע רעוו

 -נערַאפ וצ טשינ ךָאנ טזייווַאב'מ .גנוריצ ײלרעלַא ,ךעלרעגייז ענעדלָאג ,תיעבטמ

 סױרַא טביירט'מ .תוריזג עשירפ ןעמוק ןיוש ןוא גנולמַאז-דלָאג רעד טימ ןקיד

 ןיא טפַאשגנע יד .קצָאסיװ ןייק ייז טגנערב'מ ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןדִיי עלַא

 ָאטעג ַא ןיא .בוטש ןייז ןיא ךָאנ טציז רעדעי רעבָא ,עקידארומ ַא זיא רעזייה יד

 ,טרַאּפשרַאפ טשינ זדנוא ךָאנ ןעמ טָאה

 "נָאק לטעטש ןופ ןדִיי עלַא ןלָאז ןימרעט ןסיוועג ַא זיב :לעפַאב רעיינ ַא

 חטש רעד .ָאטעג -- רעזייה לָאצ ַא ןיא טרָא ןטלייטעגוצ ַא ןיא ןרעוו טרירטנעצ

 1.50 םיוצ ןופ ךיוה יד .טָארדלכעטש ןופ טױלּפ ַא טימ ןרעוו טמַאצעגמורַא לָאז

 רעזייה יד ןיא טגיל'מ .רעטעמיטנעס 30 -- ןטייווצ ןופ טָארדלכעטש ןייא ,רעטטמ

 יד ןופ ןלַאטש יד ןיא ןיירַא ךיז ןעמ טביילק .רעמוז זיא'ס .ּפָאק ַא ףיוא ּפָאק ַא

 יו גָאט ןעמ טצייה ןוויוא יד .רעמַארג לסיבַא טרעוו'ס ןוא תומהב "ענעזעוועג;

 ךיוא רעבָא ןענעז'ס .ליטשיַאש זיא'ס ןוא רעייפ ןייא ייב ןכָאק ןעיורפ 675 .טכַאנ

 יורפ ןייא .ךיז ןשיווצ טגירקעג ןוא ןסירעגמורַא ךיז טָאה'מ ּוװ ,ןלַאפ ןעוועג

 עקיצנייא יד ןבָאה טלָאװעג ןוא תבש ףיוא טנלָאשט ןקורַאפ טלָאװעג אקווד טָאה

 רשכ ןייז ץלַא לָאז'ס טלָאװעג טָאה דַיי רעטייווצ ַא .ךיז רַאפ בוטש ןיא ןוויוא

 ךיז לייט רעטסערג רעד טָאה ןעמונעג ללכב .ךיז טכָאק לּפעט ייז ןעוו ,ןוויוא ןיא

 .זײּפש טימ ערעדנַא יד טימ ענייא טליײיטעג

 ַא וצ ןעמוקעג ןענעז טַארנדִיי ןופ רעייטשרָאפ ןעוי ,לאפ ַא טריסַאּפ טָאה'ס

 ,עקיטפרעדַאבטיױנ יד רַאפ זייּפש סעּפע ןבעג לָאז רע דַיי ןכעלגעמרַאפ ןקידובכנ
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 -רָאפ יד .בוטש ןייז ןיא *טיורב ןסיב ַא; טשינ טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג רע טאה

 ןופ ןוא זייּפש ךס ַא טניפעג'מ.עיזיווער ַא טרָא ןפיוא ןכַאמ טַארנדַיי ןופ רעייטש

 דיי "רעקידובכב, רעד .טיורב ןסייה סקעבעג ןצנַאג ַא סױרַא ןעמ טמענ ןוויוא

 זיא'ס לייו ,ןבעג ףרַאד'מ זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןביהעגנָא ןבָאה עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ענעסעזעגנייא ןופ דיישרעטנוא ןייק ןעגנוגנידַאב עכעלקילגמוא יד ןיא ָאטשינ

 .םיטילּפ ןוא

 סָאװ ךַאז ַא ,ָאטעג ןטמַאצעגמורַא ןופ חטש ןיא ןבילבעג זיא טמַאטסָאּפ רעד

 רעטעמיטנעס 80 זיא גנומַאצרַאפ-טָארד יד .טשינ סע טייטשרַאפ זדנוא ןופ רענייק

 טַארנדִיי רעד .ָאטעג םעד ןסילש ןרעױט-סגנַאגניא 2 ןוא ,רעזייה יד ןופ טייוו

 ןרעסיוא .טכַאניב ָאטעג םעד ןטיה לָאז ץילימ עשידִיי יד זַא ,לעפַאב ַא טמוקַאב

 רָאטקָאד ַא) ןלױּפ ןופ םיטילּפ סעילימַאפ עשידִַיי ייווצ ןענופעג ךיז ןבָאה ָאטעג

 .(רעשטעמלָאד רעד ןוא

 -עגסיוא ןעמ טָאה ץיװָארבמָאד ןיא זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד 1942 ילוי עדנע

 יד טמוק'ס זַא רימ ןליפ ץיװָארבמָאד ןיא הטיחש רעד ךָאנ .ןדַיי עלַא טעגרה

 ,זדנוא ףיוא ייר

 טרעדָאפ עירעמרַאדנַאשז יד ,רעגנערטש טרעוװ ָאטעג רעד םורַא ךַאו יד

 ןַאמ ןיימ ...רעטעברַא ןוא ענּפַאװ ,ןעלדיר לָאצ ַא ןלעטשוצ לָאז רע טַארנדִיי ןופ

 -לעוו ,טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ ָאטעג ןופ רענטרעג יד ךרוד סױרַא ךיז טעבנג ,דוד

 ,..בורג-ןזיר ַא ןבָארגעגסיױא ןעמ טָאה קצָאסיװ ןופ טייוו טינ זַא םיא טלייצרעד רעכ

 שעל וצ זיא בורג יד זַא ,טַארנדַי םעד ןעמ טרעכיזרַאפ עירעמרַאדנַאשז ןיא

 רעטעברַא עשידִיי ןייק ."רַאפעג ןייק טשינ ךייא טָארד סע קַיור טייז; .ענּפַאװ

 -עג עכלעוו ענעגנַאפעג ןבָארג *ענּפַאװ ןשעל, םוצ בורג יד .טשינ ןיוש ייז ןפרַאד

 זיולב ןרעדָאפ ייז ,לטעטש ןופ טייוו טשינ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ךיז ןעניפ

 יד ךיז טסיוורעד ָאד ...טעברַא רעד וצ רעילומ ַא ןקיש ייז לָאז'מ זַא טַארנדיי ןופ

 עילימַאפ ןייז טימ קירוצ ךָאו ַא טימ זיא רעילומ רעד קחצי זַא עירעמרַאדנַאשז

 | ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא

 יד ןקִיורַאב וצ טַארנדַיי םעד טגנילעג תונתמ עסיורג ןוא ימ סיורג טימ

 ןעוו ,לַאפ ןיא זַא ,ןעָארד ןעמרַאדנַאשז יד .רעילומ ןטייווצ ַא טקיש'מ ןוא ןטידנַאב

 .ןעגנערבמוא ,םַאנסיוא ןָא ןעמעלַא ןעמ טעװ ,ָאטעג ןופ דיי ןייא ןלעפ טעװ סע

 טבייה'מ .טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טרעוו ָאטעג ןיא םונהיג םעד םורַא הרימש יד

 זַא ,םרוג רעד ןייז טשינ ליוו רענייק רעבָא ,ןפיולטנַא וצ יו ןגעוו ןכוז וצ ןָא

 .ןעגנערבמוא ערעדנַא ןעמ לָאז םיא בילוצ

 -ַאב ַא רעודנוא) טסירק רעטלַא ןַא בוטש ןיא זדנוא וצ ןיירַא ךיז טעבנג'ס

 טעוװ רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא זַא זדנוא טנרָאװ ןוא (ןַאוװיא ןעמָאנ ןטימ ,רעטנַאק

 ןלָאז רעדניק יד טימ רימ זַא ,זדנוא טעב רע .ןענעגרהסיוא ןעמעלַא זדנוא ןעמ

 רעטוג רעד .ןטלַאהַאבסיוא זדנוא ןלעוו רעטכָאט ןייז טימ רע ןוא םיא וצ ןעמוק

 ןייז טימ ןַאװיא .גַאלשרָאפ ןייז ןָא ןעמענ רימ .טסנרע ץנַאג סע טניימ טסירק

 -נייא .ךעלקעּפ יד וצ ןעמענ טעברַאדלעפ רעייז וצ ירפ ץנַאג קידנעייג ,רעטכָאט

 רַאפ ךלימ טימ שַאלפ ַא רעטנוא ךָאנ ייז ןפרַאװ; ןבעל רעייז ייברעד קידנלעטש

 | ...רעדניק יד
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 ןופ ןײגוצסױרַא טנוװָא ןיא קיטנוז ןסילשַאב רימ .ערעטצניפ ןענעז טכענ יד

 -ָאטש לטיג :לַאפוצ ןקידנגלָאפ בילוצ רעטרע יד ףיוא רעטייוו ןביילב רימ .ָאטעג

 ָאטעג ןופ סױרַא ןענעז קָאדָארָאה ןופ יורפ ַא ןוא עלעגנַיי ןיילק ריא טימ רעפ

 ןבָאה ןטרָאד ןופ .רעייש ןיא ןיטסירק  ַא ייב ,טלעג עטוג רַאפ ,ךיז ןטלַאהַאב ןוא

 ןיטסירק רעד ןופ רעטכָאט יד .סניטסירק יוװ טדיילקרַאפ רעטייוו ןייג טלָאזעג ייז

 .רעייש ןיא ענעטלַאהַאבסיױא יד ןגעוו עירעמרַאדנַאשז רעד ןדלָאמעג ךיילג טָאה

 יורפ רעקָאדָארָאה רעד טימ דניק סָאד .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד טרעוו רעפָאטש לטיג

 .ןעײרפַאב וצ ייז טַארנדַיי םעד טגנילעג סע .ייז ןריטסערא

 וצ רעטכעט ייוצ עריא טימ דלעפנעטכיל הנח יורפ רעד טגניווצ לַאפ רעד

 ,געט ייווצ ןעניפעג ןיוש ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,טסירק ַא ייב שינעטלעהַאב ַא ןזָאלרַאפ

 -תנידמ ןיא טציא) רעדורב ריא זדנוא וצ טמוק ,טיוט סלטיג ךָאנ סנגרָאמוצ ףיוא

 :סױרַא סנטיײצַאב ןעגנולעג טשינ טעוו'ס ביוא זַא ,זדנוא טיורטרַאפ רע ,(לארשי

 עכלעוו ,עּפורג ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה ,רענַאזיטרַאּפ ןרעו ןוא ָאטעג ןופ ןייגוצ

 רעזייה יד ןדניצרעטנוא ןוא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש טנעמַאמ ןקירעהעג ןיא טעװ

 .ָאטעג ןופ

 הטיחש רעד וצ בלַאק ַא יװ ןייג ,ןייז טשינ לָאז'ס יװ זַא :ןדוד וצ גָאז ךיא

 טמוק עלייוו עלַא זַא טליפ'מ .טונימ וצ טונימ ןופ רעגנע טרעוו'ס .טשינ ךיא לעװ

 ןיא ןפיול לָאז ןעק'ס רעװ .ןעװעטַאר ךיז לָאז'מ ,ןָא טגָאז חלג רעד .קילגמוא סָאד

 ַא טימ .טסָאּפ ןופ ןכַאז יד סױרַא טריפ ײצילָאּפ עשיניַארקוא יד .רעדלעוו יד

 עשידִיי יד ןעיינ וצ ןבעגעג ןבָאה ייז סָאװ ,םישובלמ יד ּפָא ייז ןעמענ רעִירפ גָאט

 .טסָאּפ ןופ ןכַאז יד סױרַא ץלַא ךָאנ טריפ'מ ,טכַאנ ןיוש זיא'ס .רעדיינש

 ייב ליוו רע .טנַאיצילָאּפ ןטנַאקַאב ַא טסָאּפ רעד ןבענ טנגעגַאב דוד ןַאמ ןיימ

 טמענ רע .לרעגייז ַא טימ רַאפרעד םיא טלָאצַאב ןוא עגַאל עתמא יד ןסיוו םיא

 יד ךרוד ךרוד טייז טנַאיצילָאּפ רעטייווצ ַא .טשינרָאג טגָאז ןוא לרעגייז סָאד וצ

 םורַא ןעמ טייג ,הטיחש רעציװָארבמָאד רעד ךָאנ ןופ ."טוג טשינ זיא'ס, :רענייצ

 ,סיוא טשינ ךיז ןעוט ערעטלע יד .ןכַאז יד ןיא ןפָאלש רעדניק יד .עטלמוטעצ

5 
2: 

 רעדניק .טלפייווצרַאפ זיא טָארנדִיי רעד .רעבמעטּפעס ןט8 םעד .,קיטנָאמ

 -עטַאר .ןסיוורעד טשינ ךיז ןענעק רימ ,רָאפ ָאד טמוק סעּפע, :זדנוא וצ ,ייז ןגָאז

 .ןעק רענייא יו ךיז טעוו

 .שינרעטצניפ רעטכידעג ַא ןיא טליהעגנייא זיא ץלַא .טכַאנייב רעגייזא 0

 ןקוקרַאפ ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא דעזייה יד ייב טרַאה םורַא ךיז ןעיירד'ס

 רע ,בוטש ןיא ןייא טשינ טציז דוד .ןבוטש ערעטצניפ יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא

 ןיא זדנוא ייב .רע טגָאז -- "טוג טשינ זיא'ס, -- .קירוצ טמוק ןוא םלענ טרעוו

 טדער ,טנעה יד טכערב ,רעמיצ ןרעביא טייג עלַאמ .ןשטנעמ טימ לופ זיא בוטש

 יד; -- :פיול וצ טמוק דוד ..."םעד ךָאנ טונימ ַא ןייז ןיוש לָאז, :ןײלַא ךיז וצ

 -ייא ,..טייז רעקירב ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז רעטייר --- ...רע טגָאז -- "טמוק עדנע

 רע טגערפ *?וטסיב רעוו ,ןביילב ןייטש, :ןפורעגסיוא רימ וצ טָאה ,ייז ןופ רענ

 ,..רימ וצ רע טיירש -- *יפַארט קַאלש םַָאװ ָארטוי, .ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא
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 .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ךיז ףיוא ןֶא טוט יז עכלעוו ,םישובלמ ןעלַאמ ביג'כ

 ןעִיצנָא טינ ןענעק ןוא ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא ןענעז ךיא ןוא םירמ רעטסעווש ןיימ

 -עג ןיא לייוו ,ליטש ןייז לָאז'ס זַא ,ןעמעלַא טנרָאװ דוד ...דיילק קירעביא ןייק

 ןעועג זיא רעש ַא ןטָארדלכעטש יד ןדיינשרעביא רֶע טעװ ,ןטונימ עטלייצ

 ףיוא קעוו'כ .ןײגסױרַא טעוומ טענַאװנופ טרָא םעד ןָא טזייוו דוד .טיירגעגוצ

 טמענ םירמ .ןגייוש לָאז רע םיא גָאז ןוא לטעב ןופ סױרַא םיא םענ ,ןעלמהרבא

 ןײרַא קירוצ ריא טגייל יז .לוק ןפיוא ךיז טנייוועצ יז ,עלעגיוו ןופ סױרַא ןעלהיח

 ,רעדיוו ךיז יז טיירשעצ סױרַא ריא טמענ יז יוװ ,ןגיושטנַא יז טרעוו עלעגיוו ןיא

 .עדנוקעס ןייא ןייל ןעמַאזרַאפ טשינ רָאט'מ .ןטונימ עכעלנייּפ

 םעד ןיא דָארג זיא ,זיוה רעזדנוא ןופ לקניוו םעד טכַאװַאב סָאװ יײצילָאּפ יד

 ךיז טייצ עטסקיסַאּפ יד זיא טציא ..לסעג ןיא רעפיט ןרילורטַאּפ קעװַא טנעמָאמ

 ףיא טשינ טסטרַאװ, זדנוא וצ טגָאז םירמ .טיײהרעטקרעמַאבמוא ןּפַאכוצסױרַא

 ןַאמ 40 .הרירב רעדנַא ןייק ָאטשינ ."עטצעל יד ןײגסױרַא לע ךיא ,טייג ,רימ

 טָאה דוד סָאװ גנונעפע יד ךרוד ןכירק רימ .בוטש ןופ סױרַא רימ ןעייג ךרעב

 ַא ןיא ךיז עּפעשטרַאפ'כ ,ןייגוצכרוד ןייא ךיז גייב ךיא .ןטָארד יד ןיא טכַאמעג

 טרעיודעג ץלַא סָאד .ךַאװ זיא רֶע .טנעה עניימ ןופ סױרַא טלַאפ עלמהרבא .טָארד

 ןסירעצ למינּפ סָאד דניק םעד טָאה טָארד ַא זַא ,ליפ'כ .סעדנוקעס עטלייצעג

 .רעטצניפ קָאטש זיא'ס .סּפיּפ ןייק םיא ןופ טשינ טרעה'מ .טגייוש רע רעבָא

 רעכעלטסירק רעד זיא טייז ןייא ןופ .רענטרעג עשיוג יד וצ סױרַא ןעייג רימ

 .ןרעייש האובת -- רעטייווצ רעד ןופ ,תורבקה:תיכ

 .ןמירמ ןגעוו רימ טרעטַאמ'ס .שינרעטצניפ רעד ןיא םענייק טשינ טעז'מ
 סלָא סיורָאפ טייג דוד ...? דניק ןקידנענייוו ןטימ ןײגוצסױרַא ןעגנולעג ריא זיא
 ןוא השמ ,םירמ ןָא ןעמוק'ס .זדנוא טימ זיא ,עמַאמ סדוד ,עלַאמ .רעזייווגעוו
 .רדסכ טנייוו עכלעוו ,עלהיח

 -עג ןבָאה ייז ןעוו ,ןעשעג ָאד זיא סעּפע זַא טּפַאכעג ךיז טָאה ײצילָאּפ יד
 -צניפ יד רעבָא ,ךָאנ זדנוא ןגָאי ייז .דניק ןופ ןייוועג סָאד ,ָאטעג ןרעסיוא טרעה
 -עג טשינ ןטנַאיצילַאּפ יד ןבָאה ָאטעג ןופ ךיז ןרעטייוורעד .זדנוא טציש שינרעט
 עשירעכערברַאפ ערעייז ןופ ןרָאװעג לוצינ רימ ןענעז ,סנ םעד ךרוד ןוא טרָאט
 ,טנעה

 רע זיב ןטרַאװ זדנוא טסייה רע .עקנָאל רעד ףיוא סױרַא זדנוא טריפ דוד
 םיא לָאז'מ סָאװ ףיוא ,ףייפ רעליטש ַא ןייז טעו ןמיס רעד .ןעמוק קירוצ טעוו
 ןעניפעג עכלעו ןדִיי עכעלטע יד ןכוזפיוא טייג דוד .ןרעפטנע עבלעזסָאד טימ

 רעטיה יד ןשיווצ .תומהב עשטייד יד ןופ םירמוש-טכַאנ יו עקנָאל רעד ףיוא ךיז

 .ָאטעג סָאד ןדניצרעטנוא וצ עּפורג רעטריזינַאגרָא רעד ןופ לייט ַא ךיז טניפעג
 טמוק דוד .גָאט וצ טנעָאנ זיא סע לייוו ,ןײגנײרַא טשינ ןיוש ןעמ ןעק ָאטעג ןיא
 ,ןטרַאװ ןבילבעג ןענעז רימ ּוװ זדנוא וצ םירמוש רעכוטסַאּפ עשידִיי יד טימ

 עלַאמ זַא ךיא קרעמַאב לכייט טייז ןטייווצ ןפיוא .לכייט ַא רעביא ןעייג רימ

 סָאד קידנעייגרעביא .זדנוא יז טגָאירעד רעטייוו לסיבַא .זדנוא ןשיװצ ָאטשינ זיא

 טפיוקעג טָאה יז עכלעוו ,ךיש עיינ יד ןופ ןליוז יד ןלַאפעגּפָארַא ןענעז ,לכייט
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 ןטשרע םייב זיא עלַאמ .ןיזַאגַאמ ןשיטעוװָאס ַא ןיא קירוצ ןכָאװ רָאּפ ַא טימ

 .ךיש ןָא ןבילבעג גנַאגסױרַא

 ןענעז עכלעוו ,רעציװָארבמָאד עּפורג ַא ןוא םירמוש-רעכוטסַאּפ עשידִיי יד

 קעװַא ןעייג ןוא ּפָא זדנוא ןופ ךיז ןלייט ,רענעמ עטנוזעג עגנוי עלַא ,ייז טימ ןעוועג

 שניילק ןבָאה רימ לייוו ןביילב טשינ זדנוא טימ ןליוו ייז .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא

 ...רעדניק

 ,ָאטעג ןיא קירוצ ןייג וצ ןסילשַאב רעטכָאט ריא טימ עלַאיב ןופ הטילּפ ַא

 -קעװַא רעייז ןופ ןכָארבעגנעמַאזוצ טרעוו דוד .ןֹוז ריא ןבילבעג זיא ןטרָאד לייוו

 .רונש סעלַאמ טימ החּפשמ רעזדנוא זיולב ןבילבעג ןענעז סע .ןייג

 רעייז ןעק דוד .רעדלעפ יד ףיוא םירעיױוּפ ךיז ןזייוװַאב'ס .ףיוא טנייש ןוז יד

 ,סייא רע טיירש -- דלַאװעג, -- :ּפָאק ןרַאפ שממ ךיז טּפַאכ רע .טנגעג יד טוג

 ייוװצ יִד ..."קצָאסיװ ןבעל ךָאד רימ ןענעז ךיז ןעײרדמורַא טכַאנ עצנַאג ַא ךָאנ --

 רימ .ןעגנַאלרעד וצ טנעה יד טימ שממ -- סַאג רעשייוג רעד רעטניה ןלימ-טניוו

 .ָאטעג ןופ ןעמוק ןסָאש יד .זדנוא ןופ טייו טשינ ןסָאש ןרעה

 -סוק טימ ןסקַאװַאב עװַאנַאק עפיט ַא זיא זדנוא ןבענ ..?ןעמ טוט סָאװ
 -ַאק רטד ןיא ךיז ןפרַאוּוצנירַא יו ,ָאטשינ זיא הרירב רעדנַא ןייק :סי7
 ,טסירק רעכיוה ַא זדנוא ןבענ סיוא טסקַאװ לָאמַא טימ .(ןבָארג) ...עװַאנ
 טָאה סָאװ; :סעכ טימ זדנוא וצ טגָאז ןוא גנערטש ןָא זדנוא טקוק רע
 .טרָא ןכעלרעפעג ַאזַא ןיא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא טצעזעגקעװַא ָאד ךיז ריא
 יד ,ץיװָארבמָאד ןיק טריפ סָאװ ,טקַארט םייב טרַאה ךָאד ךיז טניפעג ריא
 -- רע טגָאז -- עװַאנַאק ןופ סױרַא טייג -- ...ןּפַאכ ָאד ךייא ןלעװ ןשטייד
 ןַאד ,ןקיטײנ סעּפע ןיא ךיז טעװ ריא ןעװא .דלעפ ןיא רעפיס טייג ןוא
 ,רָאטוכ ןייז וצ געוו םעד טנַאה ןטימ ןָא טזייוו רע ןוא "רימ וצ טמוק

 יז ,לפָאטרַאק ןבָארג סעיוג .דלעפ ןסיורג ַא ףיוא סױרַא ןעײג רימ
 ךיז ןטלַאהַאברַאפ רימ ...ןגייוש ןוא זדנוא ףיוא ןקוק ,ּפעק יד ףיוא ןבייה
 טנייו עלהיח .דלַאװ ןסיורג םעד ןעמ טעז ןטייו ןופ .לדלעוו ןיילק ַא ןיא
 וליפַא ,רעסַאװ לסיב ַא ךָאנ רימ ןבָאה רעדניק יד רַאפ .רעהפיוא ןַא ןָא
 .ןליטשנייא טשינ ריא ןעק'מ רעבָא ,רעקוצ

 עכעלטע רימ ןפערט לדלעװ ןיא .גָאטימ רַאפ רעגײזַא ףלע ןיוש זיא'ס
 רעייז ךיוא .טלײטעגּפָא זדנוא ןופ טכַאנ רעד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןדִיי
 ןטלָאּפשעצ ךיז טָאה עּפורג

 .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס .קצָאסיװ ןופ רעטעמָאליק יירד ןצנַאגניא ןענעז רימ
 ןלָאז רימ זַא ,טנרָאװעג זדנוא טָאה רעכלעוו ,ליסַאװ טסירק םוצ טייג דוד
 זַא ,הרושב רערעטצניפ רעד טימ קירוצ טמוק רע ןוא עװַאנַאק יד ןזָאלרַאפ
 -ּפעס ןט9 ןופ ןעניגַאב םעד ..דִיי ןייא ןייק ָאטשינ ןיוש זיא קצָאסיװ ןיא
 -ץגסיוא רענִיַארקוא יד ןופ ףליה רעד טימ ןשטייד יד ןבָאה 1942 רעבמעט
 .הטיחש יד טריפעג

 .עינַאמ רעטכָאט ןייז טימ ןַאװיא טסירק רעטלַא רעד זדנוא וצ טמוק'ס
 -ַאב טפָא זדנוא ןעמוק ןגעלפ ייז ןוא ןבעל רימ זַא ,טסוװװרעד ךיז ןבָאה ייז
 .הטיחש רעד ןופ םיטרּפ ערערעמ זדנוא טלייצרעד ןַאװיא .לדלעוו ןיא ןכוז
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 יד ןיפ ןבירטעגסױרַא ןדִיי עלַא ןעמ טָאה גנַאגפיואנוז טימ ךיילג,
 ןעמ טָאה ןדיי ךס ַא .ץַאלּפקרַאמ ןפיוא טלמַאזעגפיונוצ ייז טָאה'מ .רעזייה
 רעד וצ ןבירטעג ןדִיי יד ןעמ טָאה ץַאלּפקרַאמ ןופ .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד
 חטש ןסיורג ַא ףיוא סױרַא טריפ סַאג ןייא .ןסַאג עשייוג ייוצ ךרוד בורג
 ךייט רעד טסילפ סַאג רעטייוצ רעד ןופ ףוס םייב .ןלימ-טניוו ייווצ יד וצ
 ןופ ןײגוצסױרַא טשינ טגָאזרַאפ ןעמ טָאה גנורעקלעפַאב רעשייוג רעד .ןירָאה
 ןדַיי ענעבירטעג יד ןופ עּפורג ןייא .רעטצנעפ יד ןעגנעהרַאפ ןוא רעזייה יד
 ןדָאב ןקידמַאז ןיא ביוטש ַא סיפ יד טימ טכַאמעג םיצולּפ טָאה רעבירג יד וצ
 -רעבירַא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,ביױטש ןופ גנוקעד רעד רעטנוא .לסעג ןופ
 -עטַארעג ךיז ןבָאה עטלייצעג .ןסָאשעג ייז ןיא טָאה'מ .ךייט םעד ןעמיוושּוצ
 רע .ןוז רעטסטלע סלרעּפ עכַאנ ןעוװעג זיא עטעװעטַארעג יד ןשיװצ .טעװ
 -וצרעבירַא ןעגנולעג םיא זיא ךָאד רעבָא ,לסקַא ןיא טעדנּוװרַאפ ןרָאװעג זיא
 ענייז .טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןעמוקרעבירַא ןוא ןירָאה ךייט םעד ןעמיווש
 -טנַא ןופ ווּורּפ םייב ןסָאשרעד ןעמ טָאה לציא ןוא רעדנעס רעדירב ייווצ
 ףיוא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ענעסָאשרעד יד .ןלימ-טניוו ייוצ יד ןבענ ןפיול
 ןטָאשרַאפ ייז טָאה'מ ּוו ,רעבירג יד וצ יז טכַארבעג ןוא טגײלעגפיורַא ןרופ
 .טעליילעגסיוא רעבירג יד ייב טָאה'מ עכלעוו ,ןדִיי עלַא טימ ןעמַאווצ

 !בָאה רימ עכלעוו ,רענעמ עכעלטע יד .לדלעוו ןיא טכַאנ עטשרע יד
 .רעהפיוא ןָא טנייו עלהיח לייו ,קעװַא זדנוא ןופ ןעייג לדלעוו ןיא ןפָארטעג

 טשינ לָאזמ ,לױמ סָאד ןעלהיח טלעטשרַאפ'מ .לדלעוו ןיא גָאט רעטייווצ
 .רעד זיא דניק סָאד .ןבעגסיוא ןעמעלַא זדנוא ןעק סָאװ ,ןייועג ריא ןרעה
 ריא טלעטשרַאפ גנַאל ױזַא טָאה'מ .ןענייו וצ ףיױא טשינ טרעה ןוא טּפעש
 ריא טכיוהעגסיוא טָאה עלהיח עקירָאי ןבלַאהטרעדנַא סָאד זיב ,עלעכליימ
 ,1942. 11. 9. םעד עלהמשנ

 ןוא םירמ .המשנ רעזדנוא ןופ ןברק ןטשרע םעד ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ
 ..ןגייוש -- ןוא לרבק ןשירפ ריא ייב ןציז ךיא

 םיא וצ ןבָאה רימ ,טקַאטנָאק ןרעגנע ןַא דוד ןָא טדניב ןליסַאװ טימ
 ןוא רעטסעװש יירד ןופ טײטשַאב החּפשמ ןייז .יורטוצ החּפשמ ןייז וצ ןוא
 החּפשמ יד .זייּפש עטכַאקעג זדנוא ייז ןעגנערב טייצ ערעגנעל ַא .רעדירב ייווצ
 .רַאפ ןיא יװ ,סעיינ עקירעיורט זדנוא ןלייצרעד ייז .לדלעוו ןיא זדנוא טכוזַאב
 ךיז ןטלַאהַאב עכלעוו ןדִיי טּפַאכעג ןעמ טָאה הביבס רעד ןופ רעטרע ענעדיש
 .ןסָאשרעד ןרעוו ייז ןוא סיוא

 עטלַאק -- טכענ יד .ןוז יד ךָאנ טמערַאװ גָאטיײב .תוכוס ךָאנ ןיוש זיא'ס
 ןלָאז טייצ וצ טייצ ןופ זַא ,רָאפ זדנוא ןגייל עילימַאפ סליסַאװ .עקיטסָארפ ןוא
 ךיא םענ טײצטנװָא .ןקיטכענרעביא ןוא ןשַאוװצמורַא ךיז ,ןעמוק ייז וצ רימ
 ןעייג גָאטרַאפ ןוא סיוא ןטרָאד םיא דָאב ,בוטש ןיא ןטסירק יד וצ ןעלמהרבא
 -עג יד סָאװ ,סָאד רַאפ ןעקנַאדּפָא ןעמ ןעק סָאװ טימ .לדלעוו ןיא קירוצ רימ
 ..?זדנוא רַאפ ןוטעג ןבָאה רעניארקוא עטוג עטלייצ

 .ןרעייש ןיא ןגיל רימ יו טכענ 2 ןיוש .עטלַאק רָאג ןיוש ןענעז טכענ יד
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 ןטייוצ ַא ןיא השמ ןוא םירמ .רעייש ןייא ןיא ןקיטכענ ךיא ןוא עלמהרבא ,דוד

 .רעייש ןטירד ַא ןיא עמַאמ סדוד ,רעייש

 ןעמוקמוא ןוא ןעמַאזוצ עלַא ןייז טשינ ידכ ,טליײטעצ ױזַא ךיז ןבָאה רימ

 סיוא טלַאהַאב ןַאװיא רעטלַא רעד ..ןעניפעג זדנוא טעוו'מ ןעוו ,ןעמַאזוצ עלַא

 עלעמהרבא טָאה טכַאנ יד .קצָאסיו ןיא בוטש ןיא ךיז ייב ןעלַאמ לדיימ סָאד

 רעד .הנכס ןיא ןלעטש ןעמעלַא זדנוא טנעקעג טָאה סָאד ןוא טנייוועג קרַאטש

 ,זדנוא רַאפ קילג רעסיורג-וצ ַא ןעוועג זיא ןגעלעג ןענעז רימ ּוװ ,ייה טימ רעייש

 השמ ןוא םירמ ןענעז רעטעּפש .לדלעוו ןיא קירוצ סױרַא גָאטרַאפ רימ ןענעז

 .טרָא ןטדערעגּפָא ןפיוא ןעמוקעג ןוא רעייש ןופ סױרַא ךיוא

 םעד ..ןעמוקוצמוא ךיילג ידכ ןרעוו ןריובעג טזומעג טָאה ןבעל רעיינ ַא

 -עמַאמ רעכעלטנייפ רעד ףיוא עלענוז ַא ןריובעג ךיא בָאה 1942 רעבמעווָאנ ןט1

 .טקעדעגוצ סע ןעמ טָאה דרע רעד טימ ןוא דרע

 ןענעז ייז .רעייש ןיא ןטסירק יד ייב קירוצ ךיז ןעניפעג השמ ןוא םירמ

 יז ןציז -- ,רעמערַאװו ןיא ייה טימ רעייש ןיא .רעדיינש -- ְךַאפ ןופ עדייב

 .החּפשמ סליסַאװ רַאפ םישובלמ ןעיינ ןוא טרָאד

 טקעדַאב זיא ץלַא .יינש רעטכידעג ַא סױרַא טלַאפ רעבמעווָאנ ןט3 םעד

 ןיא זדנוא וצ קירוצ ןעילַאמ ןַאװיא טגנערב רעטעּפש ךָאװ ַא טימ .סייוו טימ

 ליו רע ןוא לַאטש ןיא םיא ייב טקרעמַאב ריא ןבָאה םינכש ענייז ,לדלעוו

 ,ןרוּפש יד ןשיוורַאפ

 ודנוא טהצע ליסַאװ .ךיז ןקרַאטש טסערפ יד .רעטניוו רעד ךיז טלעטש סע

 דרע יד .לדלעוו ןיא טרָא קיסַאּפ ַא סיוא טניפעג רע .*עקנַאילמעז, ַא ןעיוב וצ

 -יַארקוא ןטלַא ןופ ףליה רעד טימ ןוא ףליה סליסַאװ טימ .ןריורפעגנייא ףיט זיא

 "טקנַאילמעז, יד זיב .ןבָארגוצסיױא לביטשדרע יד ןעמ טזייװַאב ,ָאקשערעט רענ

 .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןפרָאװשצ ןעוועג רימ ןענעז ,ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא זיא

 טשרע זיא ָאד ןוא ןעמַאמ ןייז ןעגנערב ליוו דוד .ןעמַאזוצ עלַא רימ ןענעז טציא

 רעד ןופ ךָאנ טנרָאװעג זדנוא טָאה ליסַאװ סָאװרַאפ ,ןרָאװעג רָאלק זדנוא רַאפ

 עמַאמ סדוד .ַאיטסַאנ רעטסעווש ןייז רַאפ ןטיה ךיז ןלָאז רימ זַא ,טייצ רעטשרע

 .טכַארבעגמוא ריא טָאה ַאיטסַאנ .ָאטשינ זיא

 .ַאיטסַאנ ףרּוװסיױא יד טשינ סייוו עקנַאילמעז ןיא ץַאלּפ םעיינ רעזדנוא ןופ

 ןוא טרָא םעיינ ַא ןיא רעבירַא ןענעז רימ זַא ,טלייצרעד ריא טָאה ליסַאוװ

 ןטימ טציא רימ ןבָאה גנודניברַאפ עקיצנייא יד ..טשינ רע סייוו ןענעז רימ ּוװ

 רַאפ ךיז ןטיה ,ַאטרַאמ רעטסעווש ריא ןוא בייוו ןייז ,ליסַאװ .ָאקשערעט ןטלַא

 רע .עטַאט ַא יװ זדנוא וצ זיא ָאקשערעט .טשינ זדנוא ןכוזַאב ייז ןוא ןַאיטסַאנ

 ,הרות-רפס ַא ןטלַאהַאב ךיז ייב טָאה רע .עקנַאילמעז ןיא טפָא זדנוא וצ טמוק

 ,םירפס עשידִיי ןופ (תומש) רעטעלב ףיונוצ טביילק רע .ּפָא טיה רע עכלעוו

 -שערעט ייב ךיז ןעניפעג ןכַאז ךס ַא זַא; ןסייוו רימ .םורַא ךיז ןרעגלַאװ עכלעוו

 זיא ָאקשערעט .ןטלַאהַאבסיױא וצ ןבעגעג םיא ןבָאה ןדִיי רעקצָאסיװ סָאװ ,ןָאק

 ןענעייל טגעלפ רע .ןרָאטוכ רעקוװדעסָארּפ ןיא ןטסירק עטסכייר יד ןופ רענייא

 ,ריא ןיא טביולגעג קילייה ןוא לביב יד



 509 ןעטיב סקנּפ

 זדנוא וצ רע טגעלפ טייקיזָאלטומ רעזדנוא ןופ ןטונימ עטסכעלקערש יד ןיא

 (טומ םעד ןרילרַאפ טינ רָאנ ,רעדניק) *םָאכוד טַאדַאּפ עינ ָאקלָאט יטעד, :ןגאי

 רעייא ןיא ןביילקפיונוצ עלַא ךיז ריא טעװ ןַאד ןוא ריא טפרַאד ןבעלרעביא רָאנ;

 ןבירשעג טייטש ױזַא לייו ,הכולמ ענעגייא ןַא ןבָאה טעוו ריא ןוא ַאניטסעלַאּפ

 .טסיירט ענייז ךָאנ רעסעב ןרעוװ טגעלפ זדנוא ."עלביב רעקיליה רעד ןיא

 | ...רעטרעוו

 רעטעּפש טייצ ַא טימ זיא ָאקשערעט אקווד זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד

 זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד ןוא ןילָאטס ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד

 יד ןופ רעריפנָא ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא .ןָאעל ןוז ןייז

 ןבָאה עכלעוו (סעצווָאבלוב ענעפורעעג-ױזַא יד) סעדנַאב-רעדרעמ עשיניַארקוא

 ןבָאה סרעדנוזַאב ןוא רעגריב עשיטעווָאס ייס ,ןקַאילָאּפ ייס ,ןשטייד ייס טעגרהעג

 -עטלעהַאב רעזדנוא ןופ טסוװעג טָאה ןָאעל רעדרעמ רעד .ןדִי טעדרָאמעג ייז

 ,עטַאט ןייז טלָאװעג טָאה ױזַא לייוו ,טרירעגנָא טשינ זדנוא טָאה רע רעבָא ,שינ

 סנטַאט ןייז טיהעגּפָא גנערטש טָאה רע .ָאקשערעט רעכעלטנרא רעטלַא רעד

 ,בוטש ןייז ןופ טייוו טשינ ןסָאשרעד ןָאעל טרעוו ,ןשטייד יד טימ ףמַאק ןיא .ןליוו

 .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו

 ןעמוקמוא סהשמ ןוא סמירמ

 -עג ןהשמ טימ םירמ .טסערפ עקרַאטש ןוא ןעיינש עסיורג .1942 רעטניוו

 -עג ןבָאה טסירק ןופ םינכש יד ,ןליסַאװ ןופ רבח ַא ,טסירק ַא ייב ךיז ןעניפ

 טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא ,בוטש ןיא םיא ייב ךיז ןטלַאהפיוא רעזדנוא ןופ טסּוװ

 ןָא ךיז טבייה םירמ .ץלַא טימ ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה ייז .ןטַארַאפ טשינ זדנוא

 -מעז רעד ןיא קירוצ טכַאנייב ןריפ וצ ריא טגנערב טסירק רעד .טוג טשינ ןליפ

 ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא *ןסילשַאב , רימ .עלעדיימ ַא טריובעג םירמ ןוא עקנַאיל

 סָאד .גָאט וצ גָאט ןופ רעגרע טרעוװ עגַאל יד רעבָא .דניק סָאד ןעוװעדָאה וצ

 .ןזָאלרַאפ רימ ןזומ ץַאלּפ

 קצָאסיװ ןופ קעװַא זיא טכַאמ עשטייד יד זַא ,זדנוא ןלייצרעד ןטסירק יד

 ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,(סעצווָאבלוב) סעדנַאב עשינַיַארקוא יד רַאפ ארומ סיוא

 עכלעוו ,רעוועג סָאד טּפַאכרַאפ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשינִיַארקוא יד .קרַאטש רעייז

 יד ןגעק ןפמעק רעדלעוו יד ןיא קעװַא ןענעז ןוא טױרטעגנָא יז ןבָאה ןשטייד יד

 -רע ערענעלק יד ןזָאלרַאפ ןשטייד יד .ןדִיי ןוא ןקַאילָאּפ ןטָארסיױא ןוא ןשטייד

 עכעלטע ןעוועג זיא קצָאסיװ .ןטקנוּפ ערעסערג ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק ןוא רעט

 .ןשטייד יד ןופ ןזָאלרַאפ ןכָאװ

 םעד ןזומ רימ .חטשי-רקפה םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה עקנַאילמעז רעזדנוא

 ליסַאװ .קצָאסיװ ןיא ןענַאװיא ןטלַא םעד ייב רעדיוו זיא עילַאמ ,ןזָאלרַאפ טרָא

 -רעביא זדנוא טסייה אקשערעט .דלַאװ רעצישטער ןיא ןייגוצרעביא זדנוא טהצע

 -ָאס ןרירעּפָא סע ּוו ףרָאד ַא -- ירעזָא ךָאנ ןזָאל ךיז ןוא ןירָאה ךייט םעד ןייג

 זיב ,טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןדיישעצ ךיז ןסילשַאב רימ .רענַאזיטרַאּפ עשיטעיוו

 ,ליסַאװ רעביא טריפ זדנוא .רערעכיז ןוא רעסעב זיא סע יװ ןעז ןלעװ רימ
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 םעד ןיא אקשערעט רעטוג רעטלַא רעד ןריפרעביא ףרַאד ןהשמ טימ םירמ

 -רַאפ עלמהרבא .דניק סָאד ןעוװעדָאה וצ ןטכיזסיוא ןַארַאפ ןענעז סע ּויְו ,טרָא

 ןוא יינש ןפיוא ןרָאװעג ןריובעג טלָאװ רע יו ,טסערפ יד טוג רעייז טגָארט

 ליסַאװ .דניק ןקידעכָאװניײא ןטימ ןעמירמ יו רעטכייל זדנוא זיא םיא טימ .טסָארּפ

 ,גנודיישעצ רעזדנוא ןופ ךשמ ןיא זדנוא טימ גנודניברַאפ ןטלַאהוצנָא וצ טגָאז

 ...ןעמַאזוצ ןייז וצ קירוצ ןכיגניא גנונעפָאה רעד טימ ךיז ןדיישעצ רימ

 יד םיא טימ ןעמיטשַאב וצ ידכ ,ןַאקשערעט וצ השמ טייג סנגרָאמוצ ףיוא

 -עט ייב ,ָאד זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד ןוא ,ןריפרעביא ייז טעװ רע ןעוו טייצ

 יז .ןפרווװסיוא עשינַיַארקוא יד ןופ טּפַאכעג השמ טרעוװ ,ףיוה ןפיוא ןַאקשער

 ,קירטש טימ םיא ןדניב

 יז זַא ןַאקששרעט ןטלַא ןופ רעטרעוו-םינונחת יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע

 ןבעג ייז טעװ רע ןעוו ,ןהשמ ןעײרפַאב וצ וצ ןגָאז ןטידנַאב יד .ןזָאלּפָא םיא ןלָאז

 ,דלָאג

 .תועבטמ-דלָאג עכעלטע ןעוועג ךָאנ ןענעז ןעמירמ ייב .טביולגעג ייז טָאה השמ

 ַא ףיוא טעגרהרעד טרעוװו רע ןוא ,עקירעייז סָאד ןוטעג רעבָא ןבָאה רעדרעמ יד

 ןט19 םעד ןעוועג זיא סָאד .דניק קיגָאט-10 ןוא בייוו ןייז טימ ןפוא ןכעלרעדרעמ

 ,1943 רַאורבעפ

 ייא ןופ ףליה רעד טימ דוד טייג ,קילגמוא םעד ןופ ךיז ןסיוורעד רימ ןעוו

 יז ןפערט טרָא םוצ ןעמוק ייז ןעוו .ייז ןקידרעַאב וצ ,קעלָאב ,טסירק ַא םענ

 ַא ךָאנ ,סעּפורג עניילק ןיא טייזעצ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,סעדנַאב יד ףיוא ןָא

 .ןשטייד יד טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ סױטשנמַאזוצ

 ןגַאז -גיז ןיא קידנפיול .ןסקיב ערעייז םיא ןיא ןליצ ןוא ןדוד ןענעקרעד ייז

 ןקעלָאב .טנעה ערעייז ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז חילצמ דוד זיא רעמייב יד ןשיווצ

 ןופ ןרעדָאפ ייז ,ןדַיי טפלעה ,טסירק סלַא ,רֶע זַא ,דשוח םיא ןענעז ייז .ייז ןּפַאכ

 קעלָאב ,ןדִיי יד סיוא ךיז ןטלַאהַאב סע ּוװ רעטרע יד ןזייוונָא לָאז רע זַא ,םיא

 ַא ןקַאהסיוא ךיא ןיב ןעגנַאגעג ,קילעפוצ ָאד ןיב ךיא, :ןטידנַאב יד וצ טגָאז

 ,קַאה רעד ףיוא ןָא ייז רע טזייוו ןמיס סלַא ןוא טפַאשטריװ רעד וצ ץלָאה לקיטש

 יז ,םענעדנובעג ַא םיא ייז ןטלַאה העש 6 .ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה רע סָאװ

 יד ןטלַאהעגסיוא טָאה קעלָאב .ןסישרעד םיא ןלעוװו ייז זַא ,ןעָארד ןוא םיא ןקינייּפ

 רעטרע עכעלטע ןופ טסּוװעג טָאה רע םגה ,ןבעגעגסיוא טשינ םענייק ןוא םייונע

 ,סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןדַיי יו

 וצ ןקעלָאב ןקיבלעז ןיפ ףליה רעד טימ ןדוד טגנילעג םורַא ךָאװ ַא ןיא

 .לרעטכעט ןיילק רעייז ןוא ןהשמ ,ןעמירמ ןקידרעַאב

 יא
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 ןטרָאד ךיז ןפערט רימ .טוג טשינ ךיוא זיא ןרעזדנוא ץַאלּפ םעיינ ןפיוא
 ןייג ןזומ רימ .ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה רימ .ץישטער ןופ החּפשמ רעשידִיי ַא טימ
 -ָאלב טימ ןרעסַאװ ןופ טנגעג ַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ .ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ
 ףיוא ךיז טלַאה יקסרעזָא ףרָאד ןיא זַא ,ןעגנַאלק םורַא ןעייג'ס .ןעלזדניא עקיט
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 ןופ טסירק ַא ,ןערוסימ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ַא

 עכלעוו ,ןדַיי יד וצ רעביל ַא זיא ןירוסימ רידנַאמָאק רעד .עקינרעס לטעטש

 סָאד םגה ,םיא ןופ טייוו טשינ ךיז ןטלַאה ייז טביולרעד רע .םורַא ךיז ןעקנָאלב

 דַאירטָא רעצנַאג רעד .סעיצַארעּפָא עשירעטילימ ענייז קיטייצכיילג טרעװשַאב

 .טפלעה ַא רַאפ זיולב ןסקיב -- ןַאמ טרעדנוה ןופ טײטשַאב

 טעװ ?דַאירטָא םעד ןעניפעג רימ ןלעװ .עּפורג ענעסירעגּפָא ןַא ןענעז רימ

 -ניברַאפ יד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טוט סמירמ טימ ?ןעמענפיוא זדנוא ןעמ

 -רעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יװ .ןָאקשערעט ןוא ןליסַאװ טימ זדנוא ןשיווצ גנוד

 ןפױוֵַא ןענופעג טָאה רע סָאװ טַאנַארג ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעצ ליסַאװ זיא ,טסּוװ

 רעדירב ייווצ עריא .בייוו ןייז ןשטייד יד ןסישרעד טייצ רעבלעז רעד ןיא .דלעפ

 ,טייהרעקידעבעל ייז ןענערברַאפ ןוא טָארדלכעטש טימ ןייז ןדניב

 ןעמוקמוא סדוד

 עקיורמוא רעייז .סקעלָאב רעדירב ייווצ יד טציא ןענעז רעדניברַאפ ערעזדנוא

 םורַא ןעייג ייז .'רענַאזיטרַאּפ ,-סעדנַאב עשיניַארקוא יד ןגעוו םורַא ןעייג ןעגנַאלק

 ןיא רעווש זיא ייז ןופ .ןגעוו עלַא ףיוא ןרעיול ייז .לזדניא וצ לזדניא ןופ ןכוז ןוא

 ?ןייג רימ ןלָאז ןיהּוװ ָאט ,דלַאװ ןיא טשינ ביוא ןוא, ןטלַאהַאבוצסיױוא ךיז דלַאװ

 ,דלַאװ ןבלעז ןיא ,זדנוא ןופ טייו טשינ זַא ,זדנוא ןלייצרעד סקעלָאב יד

 םעד ןיא ,ןדִיי 40 טעגרהעגסיוא סעדנַאב יד ןבָאה גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רעבָא

 -ימ ןעוו ,טנעמָאמ םעד טצונעגסיוא ןבָאה סעדנַאב יד .רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ

 יד ןגעק עבַאגפיוא ןַא ףיוא טרָא םעד ןופ קעװַא ןענעז דַאירטָא ןייז טימ ןירוס

 .הטיחש יד טכַאמעג ייז ןבָאה ,ץוש ןָא ןבילבעג זיא ןדִיי עּפורג יד ןעוו ןוא ןשטייד

 ןעמוקַאב ןסע .חסּפ רַאפ זיא'ס .ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ םורַא ךיז ןגָאי רימ

 רימ .טייגעצ יינש רעד .טמערַאװ ןוז יד .סקעלָאב יד ייב טייצ וצ טייצ ןופ רימ

 ךָאמ ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סעדגַאי-רעטניוו עטיור ,עווקוילק טימ ךיז ןרענרעד

 ידכ ,טייז ןטייווצ ןפיוא ןייגרעביא .זייא סָאד טזָאל ןירָאה ךייט רעד .יינש ןרעטנוא

 .ןיהַא געוו ןייק ָאטשינ .טעּפש-וצ ןיוש זיא ירעזָא ףרָאד ןיא ךיז ןעמוקַאבוצנײרַא

 ,(זדנוא טימ ןעוועג זיא סָאװ יורפ ַא) ,עריא .רעטרע יד טּפָא רעייז ןשיוט רימ

 -ַאב ייז .סקעלָאב החּפשמ רעכעלטסירק רעד ייב געט עכעלטע ןיוש ךיז טניפעג

 ,סיוא ריא ןטלַאה

 -סיוא טושּפ ,ןסע ןטיירגוצנָא ידכ קסרעזָא ףרָאד ןיא ןייג וצ ןסילשַאב רימ

 סקעלָאב יד ןעוו ,ןַאד רָאנ רימ ןגעלפ ףרָאד ןיא ןייג .טיורב לקיטש ַא ןעלטעב

 .טייוו טשינ זיא ןירוסימ לייוו ,ןייג ןיהַא ןעק'מ זַא ,ןבעג ןסיווּוצ זדנוא ןגעלפ

 -ידִיי רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעלמהרבא רעביא ןזָאל ךיא ןוא דוד

 ,ןכַאז עכעלטע ךיז טימ ןעמענ רימ .ףרָאד ןיא ןעייג ןוא החּפשמ רעצישטער רעש

 רַאפ וליפַא טגנילעג זדנוא .זייּפש ףיוא ןשיוטוצסיוא --- ,ךָאנ ןגָאמרַאפ רימ סָאװ

 בוטש רעכעלטסירק ןייא ןיא .דניק ןרַאפ רעטוּפ לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ןכַאז יד

 יִצ ןוא ךיז ןעניפעג רימ דלַאװ לייט ןכלעוו ןיא ןסיוו טלָאװעג קרַאטש ןעמ טָאה

 רעבָא ,קיטכעדרַאפ זרָאװעג סע זיא זדנוא ,ןשטנעמ ךס ַא ךיז ןעניפעג טרָאד

 ..ןפלעה טנעקעג טשינרָאג ןיוש ןבָאה רימ
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 זדנוא ןעמ טריּפש סעּפע זַא ,קידנעיײיג ,ליפ'כ .דלַאװ ןיא םוא ךיז ןרעק רימ

 יד ןשיוװצ ןופ ןקרעמַאב ווצ רעווש .דלַאװ ךָאד זיא'ס ,טשינרָאג עז'כ םגה .ךָאנ

 וצ ךיז טיצַאב רע ,דשח ןיימ ןופ ןדוד לייצרעד ךיא .חטש ןטייוו ַא ףיוא רעמיוב

 .גנונעדרָא ןיא ןעמעלַא ןפערט ןוא טרָא ןפיוא קירוצ ןעמוק רימ .טסנרע טשינ םעד

 -ַאמש ןיא סיפ עטײרדעגמורַא טימ סעטָאלב יד רעביא שרַאמ רעד זַא ליפ'כ

 ,טכעלש רעייז טקריוועג רימ ףיוא טָאה (טשינ גנַאל ןיוש רימ ןבָאה ךיש לייוו) סעט

 ןיוש זיא'ס .ןגייווצ ןופ ןטכָאלפעג ,ךעלדייב יד ןיא ךיז ןגייל רימ .ץיה םוקַאב'כ

 ךיז רַאש'כ .תומולח ןופ רַאמשָאק ַא סעּפע ליפ'כ .טשינ טעמכ ףָאלש''כ .טכַאנ

 טנערב רעייפ סָאד .לרעייפ ַא ןענערב ןגעקטנַא טקנוּפ עז ךיא ןוא לדייב ןופ סױרַא

 .ןייגקעװַא ףרַאד'מ זַא גָאז ןוא ןדוד סע לייצרעד'כ .גָאט זיב ,טכַאט עצנַאג ַא טעמכ

 רענַאזיטרַאּפ עקינעייגכרוד ןופ רעצעמע רעדָא ,ךיז טכוד ריד רעדָא :טגָאז דוד

 רעייפ ןגעוו קנַאדעג רעד .ןעמערַאװרעד וצ ךיז ידכ ,רעייפ ַא טגיילעגפיוא ןבָאה

 ןגעוו ןדוד ןגייצרעביא ליוו'כ .ירפ רעגיײזַא 10 םורַא ןיוש זיא'ס .ךימ טגלָאפרַאפ

 ,טרָא םעד ןופ ןייגוצקעװַא טייקידנעווטיונ רעד

 ,זדנוא וצ ןעמוק טעוו רענייא ךָאנ ןוא לרהא ןעוו ,ןייג ןלעוו רימ זַא ,טגָאז דוד

 ןגעוו ןוא ןירָאה טייז םענעי ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןריּפשסיױא קעװַא ןענעז ייז

 ןקידנערַאפ וצ טשינ ךָאנ ןזייווַאב רימ .ךייט םעד ןייגוצרעביא טייקכעלגעמ רעד

 סױרַא ןעגנירּפש רימ .רעטייווצ ַא ,סָאש ַא ךיז טרעהרעד'ס ןוא סעומש רעזדנוא

 רעדעי .ןעלמהרבא ןעמענטימ ןסעגרַאפ ךיא בָאה הלהב רעד ןיא .ךעלדייב יד ןופ

 ךיא רעבָא .ךיז ןבענ טשינ םענייק עז'כ .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא טפיול זדנוא ןופ

 -ַאב ךיא ,םוא ךיז רעק'כ .טסיש'מ ,רימ םענ ,עמַאמ :טיירש עלעמהרבא יװ רעה

 .סעטַאמש ערעזדנוא ךעלדייב יד ןופ טייו טשינ ,עטגיילעגפיוא ןיוש ,קרעמ

 ןענַאטשעג זיא לדייב רעזדנוא .רעסַאװ ןיא ךעלעסיפ יד טימ טייטש עלעמהרבא

 יד ןשיװצ רעפיט םיא טימ ףיול ןוא דניק סָאד ּפַאכ ךיא .סעטָאלב יד ייב טרַאה

 ןלעפ דוד ןוא ןמלז ןוז רעייז רעבָא ,החּפשמ רעצישטער יד ףערט'כ .ךעלגייווצ

 ?דוד זיא ּוװ ןגערפ רימ .טלמוטעצ ןוא סַאלב-טיוט זיא רע .ןמלז ןפיולוצ טמוק'ס

 .ךרוד טפיול זָאה ַא --- יירשעג ןכעלקערש ַא םיצולּפ ןרעהרעד רימ

 טָאה סָאד זַא ,גָאז'כ ;:םוא טשינ ךיז טרעק דוד .העש עכעלטע ןטרַאװ רימ

 -עג טָאה סָאד ,טכודעג ךיז טָאה רימ זַא ,ןגָאז רעצישטער יד ,ייז .דוד ןעִירשעג

 קעװַא ןעייג ןטַאט ןייז טימ ןמלז .ָאטשינ זיא דוד .טכַאנ זיא'ס ...לגיופ ַא ןעִירש

 רעצישטער םוצ טנָאנ רעביא זדנוא ןריפ ןוא םיא טימ קירוצ ןעמוק ייז .ןקעלַאב וצ

 -עזערעב עגנוי ןופ לדלעוו ַא ןיא ,טרָא ןקיּפמוז ַא ןיא טגיל רעכלעוו ,ףרָאד

 םעד ןופ ךיור ַא סנטייוונופ ןעעז רימ .עציײלּפ ןפיוא ןעלמהרבַא גָארט'כ .רעמייב

 ייב רעביא ךיא זָאל ןעלמהרבא .ןיהַא קירוצ ייג'כ .ןעוועג ןענעז רימ ּוװ לזדניא

 ךעלדייב יד ,טנערברַאפ זיא זָארג סָאד :טרָא םוצ םוק'כ .החּפשמ רעצישטער רעד

 ןיא .טשינ ןעמ טעז ןדוד .ןגייווצ עסַאנ ןופ טלעטשעגפיוא ןענעז ייז לייוו ,ןעייטש

 ,זדנוא וצ קירוצ טמוק עריא ,טקוקעגנײירַא טשינ ךיא טָאה לדייב

 שטָאכ ליוו'כ .ָאטשינ זיא דוד .ץַאלּפ םעיינ ןפיוא געט יירד ןיוש ןענעז רימ

 ייב ךיז טעב'כ .זדנוא וצ טמוק קעלָאב .ןעמוקעגניהַא ןיא ןייבעג ןייז ּוװ ןסיוו

 ןופ ךָאד סייו רע זַא ,ײטשרַאפ'כ לייו ,תמא םעד ןלייצרעד רימ לָאז רע ,םיא
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 ,טרָא םעד ףיוא ןעייג רימ .קילגמוא ןסיורג םענופ טלייצרעד רימ טָאה רע .ץלַא

 .רעטיוט ַא געט עכעלטע ןיוש טגיל דוד ּוװ

 ךיא ,דלַאװ םעד ןעק רע -- זדנוא טימ טייג (עטַאט סנמלז) דיי רעטלַא רעד

 ןדוד ןיפעג ךיא ןוא לדייב םוצ ףיול'כ ,טרָא םוצ ןעמוק רימ .טימ ןעייג עריא ןוא

 ,ןטניה ףיוא טיירדרַאפ עטנערבעגּפָא בלַאה טנעה יד ,ּפָארַא םינּפ ןטימ קידנגיל

 בָאה'כ ...ןיינ ,רעביא םיא יירד'כ .רעטנערבעגּפָא-בלַאה ַא --- סופ רעקניל רעד ךיוא

 קידנגייוש ןעייטש ןעריא טימ רעטלַא רעד ...טנייועג טשינ ןוא ןעירשעג טשינ

 רעטלַא רעד ןוא םיא טעלג'כ .ןלעפ רעּפרעק ןייז ןופ ןלייט ערעדנַא ךיוא .רימ ןבענ

 .גָאטײב זיא'ס .ןפלעה זומ'כ .רבק לקיטש ַא טנעה יד טימ ןבָארג ןעריא טימ דַיי

 שנייז טימ ןדוד ןייא ןעלקיוו רימ .סנבעל ערעייז ןלעטשנייא טשינ ךָאד ןעק'כ

 -רעַאב רימ ,ןעמונעגטימ טָאה רעטלַא רעד סָאװ עינדער ַא ןיא רענייב ךעלקיטש

 .קעוַא ןעייג ןוא םיא ןקיד

 :טגערפ עלעמהרבא ...ךיא ןייו טציא ןוא טנעה יד ףיוא ןעלמהרבא ּפַאכ ךיא

 .ָאטשינ ןיוש זיא ַאקּפַאּפ ןייז זַא ןסיוו ךָאד זומ עלעמהרבא ?וטסנייוו סָאװ ,עמַאמ

 .ןפור םיא רע טגעלפ ױזַא) עלעּפַאּפ ןיד טעגרהעג טָאה'מ :דניק םעד גָאז'כ

 ,רָאי 2:/ עלופ ןייק טשינ ןופ רעטלע ןיא עלעמהרבא רימ טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא

 םעד ןייג ןזָאלעג וטסָאה סָאװרַאפ ,עמַאמ :הנעט ַא רימ וצ טַאהעג ןוא טגערפעג

 ךיא טשינ זַא; ןייטשרַאפ וצ ןבעג טשינ םיא ןעק'כ .ןענעגרה םיא לָאז'מ אקּפַאּפ

 זיא'ס ..עמענפיוא טשינ סע טעװ קנַאדעג רעשרעדניק ןייז .עקידלוש יד ןיב

 ...ךיז טילבעצ ךיז ןעניפעג רימ ּוװ טרָא סָאד .גנילירפ

 ,1943 לירּפַא ןט21 םעד ןעמוקעגמוא זיא דוד

 ודנוא ןלייצרעד ייז רעבָא ,סקעלָאב יד ןעמוק סע .תועובש דלַאב ןיוש זיא'ס

 ןעגנַאגעג זיא לרהא .זדנוא רַאפ קיטסניג טשינ ןענעז עכלעוו ,סעיינ ענעדישרַאפ

 .רעניַארקוא ךרוד עצישטער ןופ טייוו טשינ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוא זדנוא וצ

 ןדנווושרַאפ טרעוו עלעמהרבא

 ןעמָאװש ךיז ןזייווַאב'ס .רעמערַאו ַא זיא גָאט רעד .ינוי רעט4 רעד זיא'ס

 וצ ךיז סָאװ טימ טשינ טעמכ ןבָאה רימ .ןסע םוצ לקיטרַא רעיינ ַא .דלַאװ ןיא

 ךיז טליּפש עלעמהרבא .זָארג ןפיוא עלַא ןציז רימ .ירפרעדניא זיא'ס .ןרענרעד

 לָא'כ ךימ טעב עלעמהרבא .סעטסוק עכיוה עטכידעג זדנוא םורַא .זדנוא ןבענ

 .טנווָא םיצולּפ טרעוו'ס .םיא ביולרעד'כ .עלעקעטש ַא ןבייהפיוא ןביולרעד םיא

 טנעמָאמ םעד ןיא ,ּפָאק ןיימ ריא וצ סיוא יירד'כ .גערפ ַא סעּפע ךימ טיג עריא

 ןגייב ךעלמייב יד ,ךיז טקרַאטש טניוו רעד .ָאטשינ זיא דניק סָאד זַא ךיא עזרעד

 ןפרַאװ רימ .טשינ רימ טרעפטנע רענייק --- ןעלמהרבא ףור'כ .ןעיירד ןיא ךיז

 -נגיוא םעד ןיא טנעקעג עלעמהרבא טָאה יוװ .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןכוז םיא ךיז

 טשינרָאג טָאה לוק ןפיוא ןפור ערעזדנוא ?ןעמעוו ןופ ןוא ןרעוװ ןענורטנַא קילב

 ,טכַאנ עצנַאג ַצ ץיז'כ .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס .גָאט רעד קעװַא ןיוש זיא'ס .ןפלָאהעג

 ךיא לע טייקליטש-טכַאנ רעד ןיא רשפא .טליטשעגנייא ךיז טָאה טניו רעד

 .רבק ַא ןיא יו ,ליטש .ןייוועג ןייז ןרעהרעד
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 סָאד .קעװַא ךיוא תבש רעד ןיוש זיא'ס .רעדיוו ןכוז רימ .תבש ןיוש זיא'ס

 ןיימ ןגָאזנָא ,ןקעלָאב וצ ךיא ןוא עריא ,ןמלז --- ןעייג רימ .ָאטשינ זיא דניק

 -םיל ַא .ןלַאפעגוצ טכַאנ יד ןיוש זיא ןעמוקעגנָא יז וצ ןענעז רימ זַא .קילגמוא

 קיטנוז ןעמוק וצ ,וצ זדנוא ןגָאז סקעלָאב יד ,לרעּפ ביילק שטָאכ ,טכַאנ עקיט

 ןטלַאה ייז .רענעק-דלַאװ ןוא סרעגעי עטסּוװַאב ןענעז ייז .טנוה רעייז טימ ירפ

 .ןענופעג טשינ ןעלמהרבא ןופ רוּפש ןייק רעבָא ,ןעמ ןכוז גָאט ןצנַאג ַא .טרָאװ

 ,דוד ָאטשינ ,ןהשמ טימ םירמ ָאטשינ ,עלהיח ָאטשינ .ןילַא ןיוש ןיב'כ

 ,ָאטשינ ךיוא זיא ,דניק ךעלקילגמוא ןיימ ,עלעמהרבא ןוא עמַאמ סדוד ָאטשינ ןוא

 -רַאפ סעלעמהרבא ךָאנ ןכָאװ ייווצ ןיוש .סיוא זייווכעלסיב ןעייג תוחוכ עניימ

 ,ןרעט:מ ךָאנ ךיז ףרַאד ךיא ,עטיוט עניימ עלַא אנקמ ןיב ךיא יוװ ,ךַא .ןדניווש

 ? גנַאל יו

 ןוא דרָאמ ןופ הפוקת רערעטצניפ רעד ןיא ,געט עקידפרוטמ ענעי ןיא

 טשינ יװ טעמכ ןענעז 'עלַארטיינ, ןייק סָאװ ,בצמ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,החיצר

 -נָא ךיז טָאה גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ןופ לייט רעטסערג רעד .ןעוועג

 ,הביבס רעד ןיא טרירעּפָא ןבָאה עכלעוו תוחוכ יירד יד ןופ ענייא יד וצ ןסָאלשעג

 עשיטעווָאס יד וצ קעװַא זיא לייט ַא ,ןשטייד יד טימ טעברַאעגטימ טָאה לייט ַא

 גנוריפנָא רעד רעטנוא סעדנַאב ןיא טרימרָאפ ךיז ןבָאה לייט ַא ,רענַאזיטרַאּפ

 ןענעז סעדנַאב-םיחצור ענייז .ַאבלוב ןעמָאנ ןטימ חצור ןשיפרָאד ַא םענייא ןופ

 .סעצווָאבלב :טנגעג םעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג

 רעד ,רעדירב ייוצ יד ןופ רענייא :ןלייצרעד ןוא סקעלָאב יד ןעמוק'ס

 רעניַארקוא ןגעק ףמַאק ַא ןיא ןוא ןשטייד יד וצ ןטָארטעגוצ זיא ,רערעטלע

 טימ ךָאנ זדנוא טָאה ,קעלָאב רערעגנַיי רעד .ןרָאװעג טעגרהעג רע זיא סעדנַאב

 טכענ עטצעל יד .םיא ךיוא ןגלָאפרַאפ סעדנַאב יד זַא ,טלייצרעד רעִירפ טייצ ַא

 טשינ םיא ןלָאז ייז זַא ,ארומ סיוא ,םייה רעד ןיא טשינ ךיוא ןיוש רע טּפָאלש

 ,רענעגָארטעצ ַא קעלָאב רערעגנִיי רעד זדנוא וצ טמוק ,סנגרָאמוצ ףיוא ,ןלַאפַאב

 "ףטעשזָאמ קַאק סעטייסַאּפס, :זדנוא וצ טגָאז ןוא טריוורענעד קרַאטש זיא רע

 טניפעג דַאירטַא ןייז ,ןירוסימ וצ טייג -- (רָאנ טנעק ריא יו ךיז ןעװעטַאר)

 ןדִיי יד טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהפיוא ךיז ריא טעוװ ןטרָאד ,קינרַאס ןבענ טציא ךיז

 טנערב דרע יד לייוו ,קעװַא רעכיג סָאװ טייג ןענַאד ןופ, --- .ץוש ייז ןבָאה עכלעוו

 ,"?סעדנַאב יד ןופ םורַא

 רַאפ ןוא ָאטשינ ןיוש זיא חכ ןייק ?דישרעטנוא רעד ןיוש רימ זיא סָאװ

 ןעריא טימ החּפשמ רעצישטער יד .ָאטשינ ךיוא -- ןעמעוו בילוצ ןוא ןעמעוו

 טוג טנכייצעגסיוא ןעק רעטלַא רעד .טכַאנ עבלעז יד ךָאנ ןייגוצקעװַא ןסילשַאב

 ןייגטימ טשינ ליו ךיא .רעטרע יד ןיא רע זיא רענעריובעג ַא ,טנגעג םעד

 ןעגנַאגעג ןיב'כ :ענדָאמ ןוא ךָאנ ךיז ּפעלש ךיא ןוא ךימ ןעגניווצ ייז ? סָאװ ךָאנ

 ? סָאװ ןופ --- ןעמוקעגוצ רימ ןענעז תוחוכ ןוא

 -לֵא רעד .ןעייג ןוא ןעייג רימ .רעדלעוו ,ןרעסַאוו ,ןּפמוז ,טכַאנ ערעטצניפ

 רעביא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעייג רימ .ןדנּוװשרַאפ זיא טכַאנ יד .זדנוא טריפ רעט

 טריפ ,דַָיי רעטלַא רעד ,"טייהיירפ, ...דחּפ סיוא .רעפרעד ייברַאפ ןוא רעדלעפ

 ךיז ןצעז רימ .ןרעטַאמ ךָאנ ךיז ןפרַאד עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ סנבעל עכעלטע
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 -אבמוא .רעטייו ןעייג רימ .ןסע זדנוא ןביג ייז ,בוטש עשייױג ַא ןבענ ןעורּפָא
 .סיפ ערעזדנוא ןּפעלש רימ סָאװ םיוק ,ןדמַאז עפיט .רעטרע רימ רַאפ עטנאק
 ,דישרעטנוא ןַא ןיוש רימ זיא סָאװ ,ןדמַאז ,ןּפמוז ,ןרעסַאוװ

 ,ךיז רימ ןסיוורעד ָאד רעבָא .טרָא ןטמיטשַאב םוצ רעטנענ ןעמוק רימ
 -נעל ַא טשינ ןעייטש דַאירטָא ןייז טימ ןירוסימ לייוו ,רעטייוו ןייג ןפרַאד רימ זַא

 רימ .רדסכ ךיז ןגעװַאב ייז ,רעטרע יד ןטייב ייז .ץַאלּפ ןייא ףיוא טייצ ערעג
 ,םיא ךָאנ ךָאנ ךיז ןּפעלש סָאװ ,ןדִיי לסיב סָאד טשינ ךיוא ןפערט

 ַא ךרעב ,ןדַיי לסיב סָאד רעבָא ,טקנוּפ םעד וצ רימ ןעמוק ףוס-לכ-ףוס
 טיירג רעטייו ןיוש וענעז ,םינקז ןוא רעדניק ,ןעיורפ :לָאצ ןיא ןַאמ טרעדנוה
 ןיא טגיל רוד רעגנוי רעצנַאג רעד ...?ןבילברַאפ זיא סָאד טָא ,טָאג .געוו ןיא
 לרוג רעד לייוו ,םיאנוש ייוצ ןגעק ןפמעק סע ףרַאד לפייה סָאד ןוא דרע רעד
 ..טיוט םעד -- הנתמ יד ןגָארטרעטנוא טשינ ייז ליוו

 סייוו'כ ,ןַאמדלעפ לכימ ,קָאדָארָאה ןופ רבח ַא סדוד ןדִיי יד ןשיווצ ףערט'כ

 -ָאה ןיא הטיחש רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רע םיסינ עכלעוו ךרוד ,טשינ

 סָאװ ,לּפָאטרַאק עסייה רָאּפ ַא רימ טיג רע ןוא רימ וצ וצ טפיול רע .קָאדָאר

 ןגָארט ןדִיי יד .רעטייוו ןייג ףרַאד'מ לייוו ,ןסעוצפיוא ןזיווַאב טשינ ןבָאה ייז

 ןיא ןבָאה לָאז'מ ,עקשוּפ ענעכעלב ַא ,לגירק ַא ,לּפעט ַא :רישעג יד ךיז טימ

 .ףרָאד ַא וצ וצ ןעמוק רימ ...ןעייג רימ .ןכָאק וצ סָאװ

 יד ןגעק ןפמַאק ענייז ןיא ןענירוסימ טרעװשַאב ןדִַיי הנחמ עזָאלצוש יד

 ,םיא ןופ טייו רעטעמָאליק 5 ןטלַאה וצ ךיז לעפַאב א סױרַא טיג רע .ןשטייד

 ,גנורעטש עלעוטנעווע ןייק ןייז טשינ םיא ןלָאז ייז ידכ

 ַא ןַארַאפ ךיוא זיא םיא טימ .דַאירטָא םוצ טירטוצ ַא טַאהעג טָאה לכימ

 ןַאמרעגנוי רעציװָארבמָאד ַא ךיוא ןוא 18 רָאי ַא ןופ ,ַאריא ,לדיימ רעקינרעס

 סנירוסימ ןיא םירוחב עשידִיי עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענעז'ס .עיניּפ ןעמָאנ ןטימ

 ןופ טנָאנ ךיז ןטלַאה וצ ןעוועג טביולרעד זיא ייז ןוא דַאירטָא - רענַאזיטרַאּפ

 ,גָאט רעד ךיז טקידנע סע ."עטריגעליווירּפ יד , יד ייז טפור'מ ."רעבייוו; ערעייז

 -ָאליק 5 ַא ,זדנוא ןופ טייוו ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .ףרָאד ןיא ןביילב ןדִיי עלַא

 .רקפה ףיוא ןענעז רימ .דלַאװ ןיא ףיט רעטעמ

 ךיוא טמוק רע .ןעיניּפ סעּפע טגָאז ןוא דרעפ ַא ףיוא ןטייר וצ טמוק לכימ

 טעװ רע ןוא ןעיניּפ ןײגכָאנ ןעריא טימ לָאז ךיא זַא ,רימ טגָאז ןוא רימ וצ וצ

 ,טנַאה ןטימ ןכייצ ַא ןבעג זדנוא טעוװ רע ןעוו ןוא ןטייוו ןופ ןטייר דרעפ ןפיוא

 ןוא זדנוא וצ ןעמוק רע טעװ טכַאניב רעטעּפש .ןלעטשּפָא טרָאד ךיז רימ ןלָאז

 .ןוט וצ רעטייוו טָאה'מ סָאװ ןעז טעוו'מ

 םעד טעװ רע ןעוו ,ןקוקכָאנ טוג םיא ןלָאז רימ זַא ,זדנוא טנרָאװ לכימ

 זיא טרָאד לייוו ,דלַאװ ןיא רעפיט ןכירקרַאפ טשינ ןלָאז רימ ןוא ,ןבעג ןכייצ

 ןדִיי טנייפ ןבָאה עכלעוו ,*סעצווָארַאשטש; עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עטייווצ ַא ןַארַאפ

 ןיא טָאה עריא .ןעייג רימ .חצר-תוכמ םיא ייז ןגָאלש ,דִיי ַא ןּפַאכ ייז ןעוו ןוא

 -ינַאס סלַא ןביילברַאפ וצ ףליה ןייז טימ טפָאה יז .רָאטקָאד ןטנַאקַאב ַא דַאירטָא

 ענייר טשינ ענייז ןיוש טבעוו רע .ןסעומש עדייב ,ריא ןבעל טייג עיניּפ .עקרַאט

 ..ריא וצ גוצַאב ןיא רענעלּפ
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 יד ,רעינ ַא טרָא רעד םגה .טשינ םיא טעז'מ .ןרָאפעגקעװַא זיא לכימ

 ןעמוק רימ .טלשמעגסיוא ךעלכַאז רעייז טָאה לכימ רעבָא ,טנַאקַאבמוא טנעגעג

 טלַאפ עיניּפ ןלעטשּפָא ָאד ךיז ףרַאד'מ זַא קרעמַאב ךיא ןוא טרָא םעד וצ וצ

 ץלַא רעטייוו ןעייג רימ ..רעסעב סייו רע ,ןשימ טשינ ךיז לָאז'כ רימ ףיוא ןָא

 יװ רעמ ןיוש .ףוס ןייק טשינ טעז'מ .געוו ןבלעז םעד טימ דלַאװ ןיא רעפיט

 ינַאגרַאפ טייוו ןיוש ןענעז רימ זַא ,םַאזקרעמפיוא ךַאמ'כ .ןעייג רימ יו העש ַא

 -עלּפ ענייז טיול טשינ סע טסַאּפ ןעיניּפ .רָאפ ךיא גייל ,קירוצ ןייג רימָאל .ןעג

 בָאה ךיא ,טלמוטעצ םיא בָאה ךיא ,ןכב ,ןגָאלש רימ וצ ךיז טפרַאװ רע ...רעג

 רעד ..קירוצ ןבעג ןעק ךיא לייו ,טנעה יד ןבייה טינ רָאנ :טרעפטנעעג םיא

 .קירוצ ןעייג רימ .ץזָאלעגּפָארַא טנעה יד טָאה רע .ןקָארשרעד ךיז טָאה ןדחּפ

 ּפָא ךיז רעירפ טפרַאדעג ןבָאה רימ ּוװ טרָא םענעזיוועגנָא ןפיוא ןעמוק רימ

 עיניּפ .ןעלכימ ךיוא ,ןדַיי עּפורג רעד טימ ןעמַאזוצ ,טרָאד ןפערט ןוא ןלעטש

 .עקידלוש יד ןיב ךיא זַא ןוא עטכישעג עצנַאג יד ןעלכימ ןלייצרעד וצ ןָא טביוה

 .ןגָאלש רימ ןלעװ ןייז ןגעוו ןעלכימ ךיוא לייצרעד ךיא

 -רַאּפ ןופ רעגַאל ַא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,ןטייו ןופ ןעעז רימ .טכַאנ זיא'ס

 .דַאירטָא ןטימ ןעמַאזוצ ,עטריגעליוװירּפ יד .ןרעייפ עטגיילעצ יד טימ רענַאזיט

 טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ ריא טביולרעד'מ .רָאטקָאד ןטימ ךיז טקידנעטשרַאפ ,עריא

 וצ ױזַא יו ןסילשַאב טשינ ןעק עריא .(עטריגעליווירּפ) עטלייוװרעדסיוא יד

 ,רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןביילב יז לָאז יצ :טייהנגעלרַאפ ַא ןיא זיא יז ,ןעלדנַאה

 .םירוסי ליפ ױזַא זדנוא ךָאד טדניב סעּפע .ןײלַא ןזָאל טשינ רימ ךָאד יז ןעק

 ןרַא טינ לָאז ריא ,ייז וצ ןייג לָאז יז ןייא ריא דער'כ .סיורא ןעריא ףלעה'כ

 .יז טגָאז ,ריד וצ ןעמוק ירפ ןגרָאמ לעוו'כ .קעװַא טייג עריא .רימ רַאפ

 ,םיוב ןטייוצ ַא ןבענ ,רימ ןופ טייו טשינ .ןײלַא םיוב ַא ןבענ ךיז גייל'כ

 עדייב ןיוש ןגיל רימ .רעטייווצ רעד וצ ענייא ןדער וצ ןָא ןבייה רימ .יורפ ַא טגיל

 .טכַאנ יד ןפָאלשעגרעביא ןעמ זיא ױזַא ...רעכעלמייה זיא'ס .םיוב ןייא רעטנוא

 .דנע וצ ריא טמענ'מ וצ טשינ ךָאנ סייוו יז .ןכוזַאב רימ עריא טמוק'ס

 ךיז רעוװש זיא ריא .רערעטנומ ךס ַא ןיוש זיא יז רעבָא ,דַאירטָא ןיא קיטליג

 טלייצרעד רע ,לכימ ךיוא טמוק'ס .רעדנַאנַאפ ךיז טנייוו יז ,רימ טימ ןדייש וצ

 -רענַאזיטרַאּפ ,ןסיורג ,ןשיטעווָאס ַא ןכוז ןייג וצ עּפירג ַא ךיז טביילק'ס זַא ,רימ

 רעדניק וליפַא ,וצ ןעמעלַא ןעמענ ייז ,ןעגנַאגעגייברַאפ ָאד זיא רעכלעוו ,דַאירטָא

 .םיכסמ ןיב'כ .ןייגטימ ליוו'כ ביוא ךימ טגערפ לכימ .רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא

 ןַאמ 9 ןופ יו רעמ טשינ טײטשַאב ,רע טגָאז ,עּפורג יד

 זיא עיניּפ .עּפורג רעד וצ רימ טריפ ןוא לכימ טמוק גָאט ןטייווצ ןפיוא

 -ַאב לכימ ,ןּפיל יד טימ ךיא סייברַאפ ,םיא עזרעד ךיא ןעוו .ןַאמ 9 יד ןשיװצ

 רעד ָאד ןיב ךיא ,שפנ-תמגע ןייק טשינ בָאה :רימ וצ טגָאז רע ןוא סע טקרעמ

 .ןעריא טימ ןענעגעזעג וצ טשינ ךיז זיײװַאב'כ ...ןקַיורַאב םיא לע ךיא ,רעריפ

 -עצ עקידמיצולּפ ַאזַא טציא ,טכַאמעגכרוד רימ ןבָאה ןעמַאזוצ ןקילגמוא ליפוזַא

 טלייצרעד יז ,אנטיקָאר ןיא ןעריא ךיא ןגעגַאב גנויירפַאב רעד ךָאנ) .גנודייש

 ןופ זיא עריא .ןעמונעגוצ טשינ ריא ןעמ טָאה דַאירטָא סנירוסימ ןיא זַא ,רימ

 ןרעפיצ טימ זַא; :ןעוועג זיא רידנַאמָאק ןופ רעפטנע רעד .ןרעטלַאהכוב ַא ךַאפ
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 רעד וצ קירוצ ןייג ןעגנּוװצעג זיא עריא ."ןדנּוװ ןייק טשינ ןעמ טרישזַאדנַאברַאפ

 .(דָאירטָא םעד טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה עכלעוו ,ןדִיי הנחמ

 ןכָאה ,תועידי יד טױל .טנַאקַאבמוא זדנוא רַאפ זיא טנגעג יד .ןעייג רימ

 ,דַאירטַא ןטכוזעג םעד ןפערט וצ ידכ ,רעטעמָאליק 25 ןייגכרוד טפרַאדעג רימ

 יז ,תמא .טקנוּפ ןטמיטשַאב םוצ ןעמוק רימ .רעוװָאגינרעשט וװוָארָאדָאיפ .נ .א

 ,יייג רעטייוו ןלָאז רימ ,זדנוא ןגָאז םיױג יד .קעװַא ןיוש ןוא ןעוועג ָאד ןענעז

 .ייז רימ ןקיטעּפשרַאפ םוטעמוא ,ףוס ַא ןָא ןוא ,ןגָאי רימ .ןגָאירעד ייז ןלעװ רימ

 ליפ ודנוא םורַא ,ץוש םוש ןָא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעייג רימ .עגַאל ערעטיב ַא

 ,סעצווָאבלוב ןוא ןשטייד יד ןשיװצ ןשטנעמ ענעסירעגּפָא ןעייג רימ ,םיאנוש טימ

 קירוצ ןייק .טנַאקַאבמוא זדנוא ןענעז ןגעוו יד ןוא ןגעוו עלַא ףיוא ןרעיול עכלעוו

 .תננכס עבלעז יד טימ טלעטשעגמורַא זיא קירוצ ףיוא געוו רעד .ָאטשינ זיא

 -- קירב רעד ןוא טיירב זיא ךייט רעד .ךייט ַא ןייגרעביא ןפרַאד רימ

 ןטייווצ ןפיוא ..ןריוורעסבָא ןוא סעטסוק ןשיװצ ךיז ןטלַאהַאברַאּפ רימ .ןסירעצ

 'טיה עשירעטילימ ַא טָאה לכימ .עקדָאל ַא ןבענ םיצק עגנוי ןעייטש ךייט טייז

 .'יז רעד ףיוא עקדָאל יד ןריפוצ ןלָאז ייז ,ייז וצ יירשעג ַא טיג רע .ּפָאק ןפיוא

 .טינעטלעהצב ןופ סױרַא רימ ןענעז ָאד ןוא לעפַאב ןייז ןגלָאפ ייז .טייטש רע ּוװ

 ן'ז טצעזעגניירַא עלַא ךיז ןבָאה רימ ,עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא עקדָאל יד

 .ךייט םעד ןרָאפעגרעביא ןוא ריא

 רימ .רעטייוו ןעייג רימ .עיצַאמרָאפניא ןעמוקַאב רימ ןבָאה םיצקש יד ןופ

 -לטעמָאליק טרעדנוה רעביא טכַאמעג ןיוש ןבָאה רימ ...דלַאװ ןיא ןקיטכענ

 ,טכיירגרעד טשינ ליצ םוצ ןוא

 .נ .א רענַאזיטרַאּפ ןטלַאהעגפיוא ךיז בָאה'ס ווו ףרָאד ַא ןיא ןָא ןעמוק רימ

 -ינרעשט רָאדָאיפ) *סעצווָארָאדָאיפ , יד זַא ,זדנוא ןגָאז ייז .*ַאיטעּפ ַאידַאיד ,ןופ

 טשינ ןסייוו ייז רעבָא ,ייז ןופ ךרעב רעטעמָאליק 15 ןעייטש (דַאירטָא סרעװָאג

 -ייו רעמ רימ ןלָאז ,ןעניפעג טשינ ייז ןלעװ רימ ביוא ;ןפערט ייז ןלעו רימ וצ

 יד .סעצווָאבלוב סעדנַאב ןריסַארג טרָאד ,ךעלרעפעג זיא'ס לייוו ,ןייג טשינ רעט

 ןיא ןשטנעמ עשירפ ןייק ןָא טשינ ןעמענ *ַאיטעּפ ַאידַאיד , ןופ רענַאזיטרַאּפ

 .הנחמ רעייז

 רימ רעבָא ,רעסייה ךעלקערש ַא זיא גָאט רעד .עטרעטַאמעגסיוא ןענעז רימ

 ַא ןַארַאפ זיא טציא ייז רימ ןקיטעּפשרַאפ םיוק לייוו ,ןייג וצ ךיילג ןסילשַאב

 ךס ןייק .גנַאג רעזדנוא ןרעלענשרַאפ רימ .סעצווָאבלוב יד וצ ןלַאפוצנײרַא הנכס

 .ייז ןגָאינָא םוצ ןבילבעג טשינ ןיוש

 :ביילב רימ ."?טָאידיא ָאטק ,יָאטס; :יײרשעג ַא רימ ןרעהרעד םיצולּפ
 -ַאב ייז ? רימ ןעייג ןיהּוװ ןוא ןענעז רימ רעוו ,ןטייוו ןופ זדנוא טגערפ'מ .ןייטש
 -ןישַאמ ַא לורטַאּפ םעד ןבענ ןעעז רימ .טרָא ןופ ןריר וצ טשינ ךיז זדנוא ןלעפ
 -צניפ ךיז רַאפ ןיוש טעז עיניּפ .טגָאירעד ייז ןבָאה רימ זַא טגָאז לכימ ...רעוועג
 ,רע טגָאז ,סעצווָאבלוב רשפא :רעדליב ערעט

 .גנונַאּפש ןיא ןטרַאװ ןוא טרָא ןופ טשינ ךיז ןריר רימ ,ןייטש ןביילב רימ

 ירד זדנוא וצ סױרַא ןעמוק'ס ..טיוט ןוא ןבעל רעזדנוא זיא לָאשגָאװ ןפיוא

 ,םינּפ ןדלימ ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעטיובעג-טסעפ ַא רענייא ןוא ערעטלע 2 ,רענעמ
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 רעייז ןיא ןעמענוצ זדנוא ןלָאז ייז ,ייז ןטעב רימ .ןגערפסיוא ןָא זדנוא ןביוה ייז

 .ָאטשינ זדנוא רַאפ זיא קירוצ ןייק לייוו ,טרָא ןפיוא ןסישעצ זדנוא רעדָא ,דַאירטָא

 ןשיװצ ָאטשינ זיא סע וצ ,ןדִיי עלַא ןענעז רימ וצ רעביא לָאמַא ךָאנ ןגערפ ייז

 .ןדִיי עלַא ָאד ןענעז רימ זַא ןרעפטנע רימ .טעטילַאנָאיצַאנ רעדנַא ןייק זדנוא

 ףעש) ַאלעדטָא ָאװָאבָאסָא קינלַאשטַאנ ןעוועג זיא רעגנוי רעד ,יירד יד ןופ רענייא

 םעדכָאנ .ךיז ןשיווצ ןטַארַאב ליטש ךיז ןבָאה ייז .(גנולײטּפָא רעדנוזַאב רעד ןופ

 יז ןעייג רימ .דַאירטָא ןיא .ה .ד ,החּפשמ רעייז ןיא ןדַאלעגנייא זדנוא ייז ןבָאה

 זדנוא ףיוא ןקוק ייז ,עכעלביל עכלעזַא עלַא ,רענַאזיטרַאּפ ךס ַא ןעעז רימ .ךָאנ

 .ןעלכיימש ןוא

 רעדנוזַאב ַא ןיא זדנוא טלַאה'מ .רעוועג טימ עלַא טעמכ ,רענעגעוו עטקַאּפעג

 טגערפ רע .זדנוא טימ זיא טנגעגַאב זדנוא טָאה סָאװ יירד יד ןופ רענייא .עּפורג

 ןענעז רימ .אקווד ךיז טליוװ סע ןוא ,ןיינ :ןרעפטנע רימ ,ןסע ןליוו רימ יצ ךיז

 שרַאמ רעד .רעטייוו ןייג רימ ןלעוו דלַאב זַא ,זדנוא טעדלעמ רע .קירעגנוה-טיוט

 וצ ּפָא ךיז ןגָאז סיפ יד ,יוא .רעטעמָאליק 25 לכה-ךס ,רעסיורג ןייק טשינ --

 ןעמוקעגוצ ךעלקילג ךָאד זיא'מ .רעטנוא טשינ ךיז טיג'מ ,טייג'מ רעבָא ,ןגלָאפ

 עכלעוו ,ןדַאירטָא עכיײרלָאצ ןָא ןפערט רימ ...ןעמוקַאב םייה ַא ןבָאה רימ .ליצ םוצ

 ךיז ןבָאה סָאד .רענעפ עטיור עטלקיװעגרעדנַאנַאפ טימ ןגעקטנַא זדנוא ןעייג

 ךיוא ןעמוק רימ .ץַאלּפ ןייא ףיוא ןווָארָאדָאיפ ןופ ןענָאילַאטַאב עלַא ןבילקעגפיונוצ

 ,טקנוּפלמַאז ןבלעז םוצ

 זדנוא רַאפ טגנערב'מ .(ןרעייפ) ןרַאיטסָאק טגיילעצ'מ .טכַאנ ןיוש זיא'ס
 טייטש זדנוא ןבענ .טיורב ךיוא ןוא שיילפ םעד ןיא ,ןסע טכָאקעג רעמע ןַא ןיא
 ןשיווצ ןדער רימ .זדנוא טקִיורמוַאב סָאד .סקיב ַא טימ ןַאזיטרַאּפ ַא טייצ עצנַאג יד
 טמוק'ס .ןקיטכעדרַאפ סעּפע ןיא זדנוא לָאז'מ טשינ ןליוו רימ לייוו ,שיסור ךיז
 טימ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעבלעז רעד ,עטסטלע יירד יד ןופ רענייא זדנוא וצ וצ
 -ָאט רעשידִיי ַא רענייא ןכוזַאב ךייא טעוװ דלַאב :טגָאז ןוא שרַאמ םעד ןיא זדנוא

 יד ףיוא לעניש ַא טימ ןַאמ רעכיוה ַא וצ טמוק'ס ,ךעלקריוו ןוא .שטשירַאװ
 -עמַאמ ,שידִיי טסָארּפ זדנוא ֹוצ טדער ןוא זדנוא טימ ךיז טסירגַאב רע ,סעציײלּפ
 ףיוא ןדער סָאד רעווש ןָא םיא טמוק'ס זַא ,טעז'מ .טנעצקַא ןשיסור ַא טימ ,ןושל

 ,ריזָאמ ןופ דַיי ַא ,ץיװעשַאבַאס ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ רָאפ ךיז טלעטש רע .שידַיי
 -ַאב רע .ןגיוא יד ןיא םיא ייב ןעייטש ןרערט ,זדנוא טסיירט רע .לעמָאה ןבענ

 -כרוד ןיוש ייז ןענעז ,זדנוא וצ רע טגָאז ,רעטעמָאליק רעטרעדנוה .זדנוא טקַיור
 .ןדיי עכעלטע ערעזדנוא ןָא ןפערט ייז יו לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד ןוא ןעגנַאגעג
 .קעװַא טייג רע ןוא טכַאנ עטוג ַא זדנוא טשטניוװ רע

 ןוא זדנוא וצ טמוק רעטסטלע רעד .ץלַא ךָאנ טייטש זדנוא ןבענ ךַאװ יד

 ...ןבָאה רימ זַא ,ןרעפטנע רימ .ןקעדוצוצ ךיז סָאװ טימ ןבָאה רימ וצ טגערפ

 טרעדילג'מ .זדנוא רעביא ךַאװ יד ּפָארַא ןעמ טמענ רעטעּפש גָאט ַא טימ
 גָאילַאטַאב ןקסווָאריק ןטפניפ םוצ טלייטעגוצ רעוװ ךיא .דַאירטָא ןיא ןייא זדנוא
 -סנבעל ןייז רעדעי ךעלטפירש רעביא ןביג רימ .דָאװזוו רעטשרע ,עטָאר עטשער
 -ָאק יד ןופ גנויצַאב יד .בַאטש ןופ ןעוועג זיא גנונעדרָארַאפ ַאזַא ,עיפַארגָאיב
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 ךיז טָאה ױזַא .ךיק ןיא לייורעד טעברַא ךיא .עטוג ַא זיא זדנוא וצ ןרידנַאמ

 ןבעל-רענַאזטרַאּפ רעיינ ןיימ ןביוהעגנָא

 ףיוא ןייטש טביילב'מ ןעוו ןטלעז .רעכעלגעוװַאב ַא זיא ןָאילַאטַאב רעזדנוא

 זדנוא טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש .ןייג ןייא ןיא רדסכ טלַאה'מ ,געט רָאּפ ַא טרָא ןייא

 ַא טָאה ןָאילַאטַאב רעזדנוא זַא ,טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה ,ןסקיב טלייטעגוצ

 טגעוװַאב רעבירעד ןוא טעברַא-עיסרעוויד ןליפסיוא ןופ עבַאגפיוא עלעיצעּפס

 .ןטייוצ םוצ טרָא ןייא ןופ רעהפיוא ןַא ןָא ךיז ןעמ

 -רָאב ייג דיא .רעטניוו רעד ךיז טרעטנענרעד'ס .ךעלטסערפ ָאד ןיוש ןענעז'ס

 ףיוא ןעִֶיצוצנָא סָאװ טשינ ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק לָאצ עסיורג ַא .סעוו

 יד טיהרַאפ'מ ןוא ןייג וצ יו טעז'מ .רעטכייל ןשרַאמ יד ןענעז גָאטייב .סיפ יד

 סָאד זיא רעגרע .רענרעד ןוא רענייטש ןָא ךיז ןגָאלשוצנָא ןופ סיפ עסעװרָאב

 ךיא .געוו ןפיוא םילושכמ יד טשינ טעז'מ .טכענ ערעטצניפ ןיא ,דלַאװ ןיא ןייג

 -לדָאנ ןָא ייז ךעטשעצ'כ ,טגיילעגסיוא ןגיל עכלעוו רעמיוב ןָא סיפ עניימ קַאהעצ

 יז סָאװ טימ ָאטשינ ןדנּוװ ענייא ןיא ןענעז ייז ,ןקיטולב סיפ עניימ .רעטעלב

 עלַא ןיא טעּפישטש טלעק יד .עקיטסָארפ ןענעז טכענ יד .,ןרישזַאדנַאבוצמורַא

 ..הצע ןייק ָאטשינ .רעדילג

 ןוא המהב ַא טכַארבעג לָאמנייא ןעמ טָאה ,טעברַאעג בָאה'כ ּוװ ,ךיק ןיא

 ריא ןופ סיוא דיינש'כ :קנַאדעג רעכעלקילג ַא ןייא רימ טלַאפ'ס .טעליוקעג ריא

 טימ ךעלקירטש ןגירקעג בָאה'כ ,ךעלכעל ייז ןיא ךַאמ ןוא ךעלקיטש 2 לעפ

 -ּפַאל יד ןעוועג ןענעז שיטסַאלע רעייז .סעשטּפַאל רָאּפ ַא טיינעגפיוא ןוא סעטַאמש

 סיורג ,ןעיצסיוא ךיז ייז ןגעלפ ןּפמוז רעביא ןשרַאמ יד ןיא ,טכַאנייב ,סעשט

 ךיז ייז ןגעלפ ,ןעמערַאװ טגעלפ ןוז יד ןעוו ,גָאטיײב .ןרָאװעג ייז ןענעז גנַאל ןוא

 ןקעטשניײירַא טנעקעג טשינ סופ יד טָאה'מ זַא ,ןיילק ױזַא ןרעוו ןוא ןענעקירטנייא
 .ייז ןיא

 ןעוועג זיא טקילײטַאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא עיצַארעּפָא עטשרע יד

 ףרוד ,רימ רַאפ טקיש עטָאר ןיימ ןופ רידנַאמָאק רעד .קצַאש לטעטש סָאד ףיוא

 זייווכעלסיב ךיז ןלייה סיפ יד ףיוא ןדנּוװ יד .לדיילק ַא ןוא לפוט רָאּפ ַא ,בייוו ןייז

 -לעוװָאק יײסָאש רעד זיא עיניל-טּפיוה רעזדנוא .ןילָאװ ןיא ךיז ןעניפעג רימ .סיוא

 יד רעבָא .וו .ַא .א ,ןקירב ,ןענַאב סאנוש םעד ןסייר :זיא טעברַא רעזדנוא .קסירב

 .סעבַאגפיוא יד ןיא לָאמ ךַאס ַא זדנוא ןרעטש *סעצווָאבלוב ,

 רימ ןריפ ןגעקַאד ,ןפמַאק ענעפָא ןריפ וצ סיוא רימ ןדיימ ןשטייד יד טימ

 רימ .תומחלמ עכעלרעהפיואמוא ((סעצווָאבלוב) סעדנַאב עשיניַארקוא יד טימ

 ןענעז ייז .ןטכינרַאפ וצ סעדנַאב יד טכַאמ רערעכעה רעד ןופ לעפַאב ַא ןבָאה

 יז ןסייוו ,רעניווונייא עקיטרָא יו לייוו ,ןשטייד יד יו רעכעלרעפעג זדנוא רַאפ

 רדסכ ייז ןטלַאה רימ .רעדלעוו יד ןיא ןטקנוּפ עלַא ןענעק ןוא ןגעוו עלַא טוג

 .גיוא ןפיוא

 .ןגרָאז ערעדנַא טימ ,ןבעל םעיינ ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ךיא ןיב ױזַא טָא

 רעד ןיא רענלעז ַא טזיב וד .עלעטעלב  ַא ןופ ךרָאש ןרַאפ ארומ יד ָאטשינ זיא'ס

 ןעמוקַאב טָאה ןבעל ןיימ ,טספמעק וד ,טנפָאװַאב טזיב וד ,ײמרַא-רענַאזיטרַאּפ

 רעטסערג רעד טימ ןריפוצסיוא טיירג קידנעטש ןייז טזומ וד רעבָא ...ןיז ַא
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 טיה'כ ,ײמרַא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןבעגעג בָאה'כ עכלעוו ,העובש יד טייקכעלטקניּפ

 ,ךרָאש ןדעי וצ ןרעהוצ ךיז ןעמ זומ הרימש ףיוא טייטש'מ ןעוו ,ּפָא גנערטש סע

 -רַא וד ןעוו --- ,טײקמַאזכַצוװ ןייד ןופ קיגנעהּפָא ןענעז סנבעל רעטרעדנוה לייוו

 רעד וצ ,טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא וטזומ ,ךיק ןיא טסטעכ
 .טקַאּפעגנײא ןרישעג יד ,קיטרַאפ ןייז גנולײטּפָא רעד רַאפ ןסע סָאד לָאז ,טונימ

 .סעבַאגפיוא עשירפ ףיוא ןייג ףרַאד'מ לייוו

 רעד קיטכיר יװ ןוא ןעזסיוא ןכעלשטנעמ ַא קירוצ זייווכעלסיב םוקלַאב'כ

 ןייד ןיא; :טגאזעג רימ וצ טָאה גנולײטּפָא רערעדנוזַאב רעד ןופ קינלעשטַאנ

 רע טגָאז ,סעגרַאפ ."ןטכענ ןופ טשינ ןוא טנייה ןגעוו ןטכַארט וטזומ ןבעל םעיינ

 ןלעוו טסיירט ַא ןטכענ ןרעטצניפ םעד סעגרַאפ ,ןקילגמוא ענייד עלַא ןיא ,רימ וצ

 .אנוש ןעמַאזירג םעד ןרעביא המקנ רעד ןיא ןעניפעג עלַא ריג

 יד .ןענַאלּפָארעַא עשיסור ןופ יפרָאװענּפָארַא ,רעוועג ןעמוקַאב רימ ,4

 ייוצ ףיוא ןפמעק וצ סיוא טמוק זדנוא .חוכ-ןזיר ַא טרעוו גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ

 ןעמ טגָאי ןעײמרַא עשטייד יד .סעצווָאבלוב יד טימ ןוא ןשטייד יד טימ . ןטנַארפ

 יז ,זדנוא ןגעק טייקיטעט רעייז ןקרַאטשרַאפ סעצוואבלוב יד .ןטנַארפ עלַא ןיפ

 ךיז רימ ןסיוטש ךעלגעט-גָאט .ןשטייד יד יװ גָאלּפ ערעסערג ַא זדנוא רַאפ ןענע}

 ןזָאלּפָארַא ךיז ןפרַאד'ס ןכלעוו ףיוא םָארדָארעַא ןַא ןכַאװַאב רימ .ייז ףיוא ץז

 וצ ןעמענ ןוא רעוװװעג זדנוא רַאפ ןעגנערב עכלעוו ,ןענַאלּפָארעַא עשיטעווָא

 םעד ןזָאלרַאפ ךיילג ןלָאז רימ זַא ,לעפַאב ַא טמוק םיצולּפ .עטעדנווװרַאפ ערעזדנויז

 :סייר רימ .ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא זדנוא ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,ץַאלפ

 ילַאפעג זיא'ס .תונברק ןבָאה רימ .ףמָאק טימ גניר םענרעזיא םעד ךרודא

 ,םירבח לָאצ א

 רעד .טרא ןבלעז םעד ףיוא קירוצ רימ ןעמוק רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ

 טּפַאכעג טרעוו םָארדָארעַא םוצ ןשטייד יד טריפעג טָאה רעכלעוו ,רעיוּפ ַא ,ןָאיּפש

 .ףָארטש ןייז טמוקַאב רע ןוא

 זדנוא רעטניה .ןשטייד יד ןופ טיײרפַאב ןיוש זיא ןרירעּפָא רימ ּוװ טנגעג יד

 ײמרַא רעטיור רעד ןפלעה וצ :זיא עבַאגפיוא רעזדנוא .ײמרַא עטיור יד זיא

 ,סעדנַאב עשיניַארקוא יד ןטָארוצסיוא סרעדנוזַאב ,רעגייטש ןשינַאזיטרַאּפ ןפיוא

 .סעצווָאבלוב ענעפורעג-ױזַא יד

 קרַאטש ךיז ןבָאה ןשטייד יד ּוװ ,לעוװָאק ייב ןייטש טביילב טנָארפ רעד

 ןדַאירטָא-ןענַאזיטרַאּפ עסיורג טרירטנעצנָאק ןענעז לעוװָאק םורַא .טקיטסעפַאב

 "רעשט וװָארָאדָאיפ רידנַאמָאק-טינענידעיַאס רעזדנוא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 -ןטעוװָאס ןופ דלעה לָאמ ייווצ ,, :גנונעכייצסיוא יד ןעמוקַאב טַאה רעכלעוו ,רעװָאגינ

 ,*דנַאברַאפ

 6 טמוקַאב ,רעהעג ךיא ןכלעוו וצ ,ןָאילַאטַאב רעקסווָאריק רעטפניפ רעד

 (שזיכסינ עלעטעטש עטמירַאב סָאד) שזעיָאכוסעינ ףרָאד םעד ןעמענרַאפ וצ לעפַאב

 -טע ךיז ןעניפעג (שזעיָאכוסעינ ןיא) טרָאד .לעוװָאק וצ טקנוּפ-לסילש ַא זיא סָאװ

 ןעוועג זיא ףרָאד םעד ףיוא עקַאטַא יד .טייל-.ס .ס עשטייד ןַאמ טרעדנוה עכעל

 ,ןפָאלשעג קַאמשעג ןענעז רעדרעמ-.ס .ס יד ןעוו ,ןעניגַאב .ענעגנולעג ַא רעייז
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 ַא טלָאצַאב ןבָאה רימ .ןבילבעג ייז ןופ ןענעז עטלייצעג .ןלַאפַאב ייז רימ ןענעז

 .רעפמעק עטוג ןופ תונברק ךס ַא טימ םעד רַאפ זײרּפ ןרעייט

 לעװָאק ןיא ןעמוק וצ טגנילעג ףרָאד ןופ ןשטייד ענעפָאלטנַא עכעלטע יד

 ,ןקנַאט עשטייד ךיז ןזייווצב'ס .טכצמ רעשירעטילימ רעשטייד רעד ןרימרָאילַא ןוא

 רעבָא ןיוש ןענעז רימ .ןענַאלּפָארע ערעיײז ּפעק ערעזדנוא רעביא ןעשודוה סע

 ,קירעדינ רעייז ןעָילפ ןענַאלּפָארע יד .דלַאו םעד ןסישַאב ייז .דלַאװ ןיא קירוצ

 ןופ םענייק .ןסישַאב ןוא רעגַאל רעזדנוא סיוא ןכוז ייז .רעמייב יד רעביא שממ

 דרעפ 2 זיולב ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז'ס .טַאשעג טשינ טָאה ןשטנעמ ערעזדנוא

 .גנולײטּפָא-ריּפשסיוא ןופ

 .סעדנַאב עשיניַארקוא ןוא ןשטייד יד טימ ןפמַאק עקידרדסכ

 ודנוא טקיש'מ .לָאצ רעד ןיא ךיוא ןיב ךיא .רענצזיטרַאּפ 15 קנַארק ןרעוו'ס

 טגנערב'מ ןוא קסרישַאק-ןימַאק ךרוד ןרָאפ רימ .דנַאלרעטניה ןטיירפַאב ןיא ּפָא

 .ועיק ןיא זדנוא

 רשדנוזַאב, רעד ןופ קינלַאשטַאנ ןופ יורפ יד ,עיטַאק זיא ןעמַאזוצ רימ טימ

 עיטַאק .,ווָאגינרעשט טָאטש רעד ןופ זיא יז .(ַאלעדטָא אווָאבאסא) ?גנולײטּפָא

 -וצ ייז טימ ןייז ןוא טָאטשסטרובעג ריא ןיא ןרָאפטימ ריא טימ לָאז ךיא .ליוו

 ,החּפשמ ןָא ,עדנלע ןַא ,ןײלַא ןבילבעג ךָאד טסיב וד, :רימ וצ טגָאז יז .ןעמַאז

 -נייא עלַא ךיז ןלעוו רימ ,עילימַאפ רעזדנוא ןיא דניק ַא ןייז טסעוװ ,לאוג ַא ןָא

 רעטוג רעד טימ ךיז דיישעצ'כ .רעטייוו ךיא רָאפ ווָאגינרעשט ןופ ."ןענעדרָא

 יד ןיא ןטייצ ערעוװש טכַאמעגכרוד ןעמַאזצ ןבָאה רימ רעכלעוו טימ ,עיטַאק

 ? סָאװ ךָאנ ? ךיא רָאפ ןיהּוװ .ןפמַאק עכעלרעפעג ןוא רעדלעוו

 יד טפול רעד ןופ ןרידרַאבמָאב ןשטייד יד .רעלוגער טשינ ןעייג ןענַאב יד

 רעביל רעד ייב םייה עקילייוװטיײיצ ַא ןיפעג ןוא ,ענטיקָאר ןיא םוק ךיא .סעיניל-ןַאב

 ךָאנ ליו ךיא .טנעה עשטייד ןיא ךָאנ זיא קצָאסיוװ .גרעביינ רתסא יירפ רעטוג

 ןיא טעילט'ס .טייקיורמוא ןַא ןיהַא טגָאי ךימ .קצָאסיװ ףיוא ןוט קוק ַא לָאמַא

 ןעלעמהרבא ןיימ ןענופעג ןטסירק יד ןופ רעװ טָאה רשפא ,גנונעפָאה א רימ

 ? םיא ןופ סעּפע ןסייוו ייז רעדָא

 ןפָארטעג טשינ ןטרָאד ךיא בָאה תוברוח יו רעמ .טיײרפַאב טרעוו קצָאסיװ

 ךיא .ןענופעג טשינ דניק ךעלקילגמוא ןיימ טָאה רענייק ָאטשינ זיא עלעמהרבא

 רעטכָאט ןייז ןוא ןַאװיא ןטלַא םעד ,ןטסירק עטוג ענעבעגעגרעביא עניימ ךוזַאב

 ןרָאייהמחלמ יד טבעלעגרעביא טָאה עלַאמ זַא ךיז ךיא סיוורעד ייז ןופ .עינַאמ

 רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ .ןטלַאהַאבסיוא ריא טָאה רע ּוװ בוטש ןיא ןענַאװיא ייב

 ןוא ַאיטסַאנ ףרּוװסױא רעד ףערט ךיא .רעטילימ ןיא קעװַא יז זיא ײמרַא רעטיור

 ..ןובשח ַא ריא טימ ךַאמ

 + *א
4 

 החּפשמ ןיימ ןופ רעצעמע זיא .טנעה יד ןיא ןשטייד יד ייב ךָאנ זיא ןעטיב

 ?ןבילבעג ןבעל ןטרַאד

 ןדַיי 23 .ןעטיב ןיא ןעמוקוצנָא ךיא זייוװַאב רעטעּפש ןטַאנַאמ רָאּפ ַא טימ

 סיוורעד ייז ןופ .רעדלעוװ יד ןופ סױרַא ןענעז עכלעוו ,ןענופעג ןטרָאד ךיא בָאה
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 ןוא ןַאזיטרַאּפ סלַא רעדלעוו יד ןיא ןעוועג זיא לדָאד רעדורב ןיימ זַא ,ךיז ךיא

 ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא רע זיא טציא

 ,רעדורב ןיימ ףיוא טרַאװ ךיא ןוא ןליױּפ ןייק ןרָאפ וצ ךיז ןרירטסיגער רימ

 -ןבעל רעקיצניישא רעד ,רע טעוװ .עיניל-רעייפ ַא טיידַאב סע סָאװ סייוו'כ םגה

 ? םונהיג םעד ןופ ןרעוו לוצינ החּפשמ רעזדנוא ןופ רענעבילבעג

 קרַאמ ןפיוא גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ַא ,ןרילוטיּפַאק ןשטייד יד .1945 יַאמ רעט8

 רימ ןוא ןטסירק יד טימ ןעמַאזװצ ,ןדַיי עטלייצעג יד ,ןעייטש רימ .ןעטיב ןיא

 .ךעליירפ ןענעז ייז ,ןצנַאט ,ןעגניז ןטסירק יד .קיטייװ ןצנַאג םעד ןליפרעד

 .רענייק ָאטשינ ?זדנוא ןבענ זיא עביל ןוא ערעייט ערעזדנוא ןופ רעוו

 ןסיג ןרערט .עטרעווילגרַאפ ןעייטש רימ .רעבירג יד ןיא ייז ןגיל עטקיניײּפרַאפ

 .ןגיוא ערעזדנוא ןופ ךיז

 רע ּוװ ,עוװקסָאמ ןופ ןרָאפ וצ טמוק לדָאד רעדורב ןיימ .1945 -יַאמ רעט2

 ,לָאטיּפש ןשירעטילימ ַא ןיא רעטעדנוװרַאפ רעווש ַא ןגעלעג זיא

 דבק-ןסַאמ םוצ רימ ןעייג לָאמ ןטצעל םוצ ,(תבש) 1945 טסוגיױא רעט2

 ןוא ןעטיב ןזָאלרַאפ רימ .םישודק ערעזדנוא טימ ןענעגעזעג ךיז ,עילָאּפַאז ייב

 רעטייוו ךיז ןביילק עכלעוו ,ןדַיי ךס ַא רימ ןפערט שזדָאל ןיא .ןליױּפ ךָאנ ןרָאפ

 רעקיטולב רעד ףיוא ןביילב טשינ ליוװ זדנוא ןופ רענייק .טפולטנַא'מ .געוו ןיא

 ,סנוויוא-ךלַאק ןוא רעבירג ןופ דרע

 ןענעבנג רימ .רעטייוו ןרעדנַאװ רימ ,ןליױּפ ןזָאלרַאפ רימ ,1945 רעבָאטקָא

 "ןעייג; רימ .רעטייווצ רעד ןיא הכולמ ןייא ןופ רעביא "ןעגנירּפש; ןוא ןצענערג

 ןטַאנָאמ סקעז .עילַאטיא ןיא ןיוש ןענעז רימ .ךיירטסע ,ןרַאגנוא ,עיכעשט ךרוד

 ,טרעדנַאװעג רימ ןבָאה

 -- םייה רעײנ-טלַא רעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז 1946 יַאמ ןט19 םעד

 ,לארשי-ץרא ןיא
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 טימ ןעמַאזוצ ,ףָאלש ןקיטייצירפ ןקיביײא ןייז רע טּפָאלש ױזַא ןוא .טקיליײהעג זיא

 -רעדורב ןטכַארבעג גנונעדרָא ןיא טינ ,טנייה זיב ,םעד ןיא ותיערמ-ןאצ עיירט ענייז

 .לדלעוו רעינדור םייב רבק

 לא
8 

 זיא רע ,ברדןב ַא ןעוועג רָאנ טינ זיא ,הפי ןויצ-ןב בקעי ר"רה רעטָאפ ןיימ

 ןיפ ןיסחויה-תלשלש ןייז .סוחי ןשינבר רעטיול ןיא "טקנוטעגנייא,/ ןעוועג ךיוא

 ר"רה ןואג ןטמירַאב ןופ סייררעביא ןָא ןגיוצעג ךיז טָאה םינבר תורוד ןציירד

 .(?םישובל הרשע, ןופ רבחמ) "םישובלה:-לעב, ג"א רעד ,ל"ז הפי יכדרמ

 טָאטשסטרובעג ןייז ןיא טמירַאב רע טרעוװ טנגוי רעטסירּפ ןייז ןופ ןיוש

 טשטנעבעג ,יוליע רעקידלַאװעג סלַא טנגעגמוא ןוא קסַאילדָאּפ-עלַאיב ,ץאשטשיפ

 .תואיקב ןוא ןטייקיעפ ענעטלעז-רעיוהעגמוא טימ

 .יא ךעלנעזרעּפ טָאה .בר רעצאשטשיּפ ,ל"ז הפי השמ ר"רה רעטָאפ ןייז

 תובישי ןייק ןכוזַאב םיא ןזָאלעג טשינ ,דיחי-ןב ןייז ןופ גנויצרעד יד ןעמונעגרעב

 ןענרעל רע טרָאפ הוצמ-רב ךָאנ טשרע .ןרעוו ?עילַאק, טשינ הלילח טרָאד לָאז רע

 -עטיב ךיוא רעירפ) רעמינָאלס עליכדרמ 'ר םינואג עטמירַאב עקיטסלָאמַאד יד וצ

 ,בר רעשילַאק ,ץישּפיל לאקזחי 'ר ,בר רענילבול ,ןיקצאילק והילא 'ר בר (רענ

 -ירָאי 16 סלַא .ווירב-ביול ןוא הארוה-רתיה עדנע וצ טמוקַאב רע ןעמעוו ןופ דנַא"א

 ,לארשיב בר ַא ןייז וצ יואּר סלַא טנעקרענָא ייז ךרוד רע טרעװ רוחב רעק

 -ילב רע טּפַאכ ,ההגשה רעגנערטש סרעטָאפ ןייז רעטנוא ךָאנ קידנעייז

 סיוא ךיז טנרעל ןוא ךעלכיב -"הלכשה; ענעדישרַאפ ןיא "קילב, ַא םיעדוי

 -רערעטנוא, ןייז .דנַא .א שילגנע ,שיזיוצנַארפ ,שיסור :ןכַארּפש עקינייא ןיילַא

 -עגוצ ַא טימ טרָאפ רע ןעװו טקעדעגפיוא גנילצולּפ טרעוו ?טייקיטעט עשיד

 שינעגײצ-ערוטַאמ ַא טימ םייהַא קירוצ טמוק ןוא עשרַאװ ןייק ,ץורית ןטכַארט

 -ַאזקע ךיירגלָאפרעד זיא רע ןעמעוו ייב ,רָאטַאנרעבוג ןשיסור ןקיטסלָאמעד ןופ

 .עיזַאנמיג עשיסור סַאלק ןט8 ןופ סרוק ןפיוא ןרָאװעג טרינימ

 -- טייצ ליפ רע טעמדיוו, ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ךיוא יװ ,טנגוי ןייז ןיא

 ןעגנופַאש עכעלטלעוו ןײמעגלַא -- םירובח-שורד ןוא עשידומלת יד רעסיוא

 -סיצילבוּפ ,םרָאפ ,עריטַאס רעקיסייב-טסנרע ןיא זייוולייט ,ןעגנוטכיד עשיטעָאּפ

 "יבָאה; רעטבילַאב ןייז .סעגַארפ עלעוטקַא ייר ַא רעביא ןעגנולדנַאהּפָא עשיט

 -עג רע טָאה ןרָאי עלַא ענייז .עטכישעג עשידִיי ןוא עכעלטלעולַא ןעוועג זיא

 וַאמָאר ןשירָאטסיה ַא רעביא ךיוא יו ,קרעוװו עשירָאטסיה עקינייא רעביא טעברַא

 .עכָאּפע-ך"נת רעסיוועג 8 ןֹופ

 "טנעמַאמ, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןטירטסױרַא ענעפָא עקידרעטעּפש ענייז

 -עיציפָא רעד טימ ץַאזנגעק ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ סעגַארפ רעביא ?טנייה, ןוא

 ןייז ב"צ יו ,ןלױּפ ןיא ןזיירק עשיאנק:-םינבר טייהרעמ רעד ןופ גנוניימ רעל

 -הליהק יד וצ טכער ןעיורפ ןבעג ןופ עגַארפ רעד ןיא גנולעטש עוויטיזָאּפ

 ןוא בר ?ןויסערגָארּפ,; ַא ןופ ןעמָאנ ַא םיא ןפַאשרַאפ דנַא"א ןלױּפ ןיא ןלַאװ

 -"הדוגא,; עשיטַאנַאפ עשירעוט-ללכ יד טימ ןעגנויצַאב עפרַאש וצ ןריפרעד
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 -םקונ עטנעװקעסנָאק רָאג יוװ ןזיװעגסױרַא דָארג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק

 .סעקינרטונו

 -רעביא ,קסװַאוק-װָארדנַאסקעלַא ןעוועג ןיא ןטסָאּפ-תונבר רעטשרע ןייז

 ,ל"ז ןַאמסקילג ריאמ והיעשי ר"רה רעווש ןייז ןופ השוריב ןעמונעג

 רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז רטפנ טרעװ גירק-טלעוו ןטשרע םעד ךָאנ טרַאה

 .ומוקמ-אלממ ןרעוו לָאז דיחי-ןב ןייז זַא ,טיוט ןרַאפ שנּוװ ןייז סיוא טקירד

 לטעטש ןבלעז ןיא ,תונברה-אסכ רעצַאשטשיּפ סָאד רעביא רע טמענ םורַא ױזַא

 .ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא רע ּוװ

 זיולב טשינ .ןעטיב ןיא בר יװ טריטמַא רעטָאפ ןיימ טָאה רָאי 16-15 ךרעב

 ןעועג טשינ זיא ןעטיב .ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ןטכילפ עשינבר עלעמרָאפ טימ

 -מיא ןַא טריפעג םיא ןיא ךיז טָאה סע .עלעטעטש ןענַאטשעגּפָא-שיטַאנַאפ ןייק

 ייס ןוא ןשירעִיצרעד ןפיוא ייס ,טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-לערוטלוק וויסלוּפ

 ןטָארטרַאפ ןעועג טשינ זיא בר רעד ןעוו ןטלעז .טיבעג-סטייקיטעטליווו ןפיוא

 -שיּפיט עלַא טעמכ .הפיסא ןוא ?טעטימָאק, ,?עיסימָאק, רענעי רעדָאי רעד ןיא

 אקווד ןרָאװעג (טזיילעג טינ רעדָא) טזיילעג ןענעז ןעמעלבָארּפ עקידלטעטשניילק

 -עג ןגעלפ ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ..ןענוװַאד םייב תבש רָאנ ןוא שרדמה:תיב ןיא

 ,השרד סבר ןטימ "?ןעגניטימ, עקיזָאד יד ןרעוו ןסָאלש

 עקינייא ןפַאש ןעגנולדנַאהַאב ענעדישרַאפ ייב ךיז ןגעלפ ,ךעלנייוועג יו

 ןעמ זיא ךָאד ..טכערעג טינ זיא בר רעד ןוא טכערעג זיא בר רעד ,"םידדצ;

 .."ליקמ, ַא בר ַא לטעטש ןיא טָאה ןעמ ןעוו ךָאנ טרפב ,ןעמוקעגכרודַא בר ןטימ

 טימ טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג טלװעַאב ךעבענ זיא דיי רענעטיב ַא זַא ןוא

 םירעױוּפ יד ןפיוקרַאפ רַאפ ןרָאװעג טּפָארטשַאב רעדָא ,ןרעייטש טכיוה וצ

 גנילצולּפ זיא םעדייא "רענעדייז; רעסיוועג ַא יצ ,שינעביולרעד ַא ןָא ןפנָארב

 ,ל"ר טייקיטעט רעשיטסינומָאק ןיא רעטקיטכעדרַאפ סלַא ןרָאװעג טריטסערַא

 טמוקַאב בר םייב .בר םוצ -- טכַאנ רעד ןיא טעּפש וליפַא -- דלַאב ןעמ טפיול

 ןפיוא ןוא הרצ-תע ןַא ןיא ןעלדנַאה וצ יו הצע עקירעהעג יד קידנעטש ןעמ

 .רעטכייל ליפ עקַאט טרעוו ןצרַאה

 קידנעטש טעמכ ןענעז ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליױוּפ יד וצ ?סעינַאדָאּפ  ענייז

 וא טרעטכיילרַאפ ףָארטש יד ,טרענעלקרַאפ עקַאט ןרעו ןרעייטש יד .םַאזקריוו

 טכַאמ לַאפ ןטסגרע ןיא .טײרפַאב לענש ךיוא טרעוו םעדייא רעקידרעטיצ רעד

 -זיירק םוצ טרָאפ רעדָא ,טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ םייב טיזיוו ןלעיצעּפס ַא בר רעד

 .טלעוּפעג ייז ייב סעלַא טרעוו שיליױוּפ ןקיסילפ ןייז טימ ןוא עטסָארַאטס

 עקימורַא יד ןיא ןעוװעג ךיוא רע זיא רעלוּפָאּפ ןוא טעטכַאעג קרַאטש

 םירעיוּפ יד ןשיווצ ייס ןוא םוטנטמַאַאב ןשיליוּפ ןשיווצ ייס ,ןזיירק עכעלטסירק

 (בר םוצ) *ַאניבַאר ָאד, ןעמוק ייז ךיוא ,רעפרעד עקימורַא עטסטייו יד ןיא

 געלפ'כ ןעוו ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ןביירש *סעינַאדָאּפ, ןוא תוצע ךָאנ ,טייוו ןופ

 ,ףרָאד ַא ןרָאפייברַאפ רעדָא ךעלסעג עשייוג יד ןיא ןריצַאּפש רעטָאפ ןטימ לָאמַא

 ןיא םיא טימ ןוא ןסירגַאב רעטָאפ םעד ןגעלפ ייז ץרא-ךרד ַא רַאפ סָאװ טימ

 ,ןפיטרַאפ ךיז ןסעומש עכעלטניירפ עגנַאל
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 עשידַיי-שיפיצעּפס סָאד טרעוו םישזער ןשיטעווָאס ןופ גנויײטשטנַא רעד ייב

 ועטָאפ ןיימ ןוא ןדנּוװשרַאפ טעמכ לטעטש ןיא ןבעל ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 רע טגָארט ןכָאװ עטשרע יד ןיא .ןטָאש ןיא טלעטשעג ךעלצנעג טרעוו

 ךיז רעד ןופ קילבנָא ןיא רעבָא ,סעיזוליא עקידנטסיירט טימ םורַא ךָאנ ךיז

 ךעלצנעג ליטש טייג ןוא טשיױטנַא רע טרעוו טייקכעלקריוו רעטרעדנעעג לענש

 ןקיטרַאנגיא ןייז טימ ,ענערַא-סטיקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ּפָארַא

 ..לָאמַא ןעמוקנָא ןלעװ עכלעוו ,ןטייצ ערעסעב ףיוא ןוחטב ןשיטסימיטּפָא

 טנעקעג טָאה ןעמ יו רעלענש ךָאנ ,ןעמוקעגנָא עקַאט ןענעז ןטייצ יד ןוא..;

 רעד ..ףיוא טריפעגפירַא רעטָאפ ןיימ קירוצ טָאה ש"חמי רעלטיה .,ןטרַאװרעד

 ,גנַאװצ טימ שממ .,*ענערַא; רעכעלטפַאשלעזעג

 רעטָאפ ןיימ טגעלפ ,סעיטסעב-רעלטיה יד ייב ןלדתש רעכעלקילגמוא סלַא

 יד ,זייוולייט שטָאכ ,ןרעדניל וצ ןעִימַאב ךיז -- תואיּפ ןוא דרָאב טימ דיי ַא --

 טקינײּפעג ,רָאי ַא רעכעה ךָאנ ,ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי עדניימעג ןייז ןופ ןדייל

 ןוא תוריוג ערעװש שכעלגעט-גָאט ןופ דנַאטשוצ-הסיסג ןטנענַאמרעּפ ַא ןיא

 .קערש:-טיוט

 -ּפָא רענעבירטעגרעביא ןייז !ןעועג זיא רע סָאװ ,ךעבענ רעכעלקילגמוא

 רע ןוא טכַארבעגנײרַא טשינ גנולפייווצרַאפ ןיא לַאפ ןייק ןיא םיא טָאה םזימיט

 ףרַאד סָאװ ,העושי ַא ןיא טביולגעג טסנרע עגר רעטצעל רעד זיב עקַאט טָאה

 ..לארשי קלָאפ ןטימ םיא ןזיילסיוא ןוא ןעמוקנָא *ץעגרע, ןופ

 רע טָאה ,ןזיילסיוא ןעמוקעג עקַאט םיא זיא טיוט רעמַאזיורג רעד ןעוו ןוא

 -רעמ עקיטשרודטולב ענייז טימ טלגנַארעג שידלעה ,בורג ןופ דנַאר םייב ךיז

 טעקַאנ ךיז ןוטסיוא ךרוד ןדנעש טזָאלעג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה רע .רעד

 ןעקיניײּפ ענייז ןופ ּפעלק סעבלָאק ןוא סעקייגַאנ עכעלרעדרעמ יד רעטנוא ןוא

 -ייה ןייז טייוהעגסיוא -- גנודיילק רעטקילפעצ ןייז ןיא אקווד ןוא -- רע טָאה

 .המשנ עקיל

 ,ה .ב .צ .נ .ת

 רענַאזיטרַאּפ ייווצ יד

 ןוא ןײטשפע לדוי
 -- ,עינעפורק םירפא
 הירח טא "ר
 -לעה ןיא עדייב ןוא

 יד טימ ףמַאק ןשיד

 .ןעמוקעגמוא סיצַאנ
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 החמש לוק ( תייהזעב |) ןושש לוק
 הלּכ לו ייד תח לו
 | 1 בוט לזמל ק
 בורל הכרּב לאה חלשי גוזהל ,עידונו רשבנ וניבורקו ונע"וימ
 בוטל אלמי םלאשמ לכ תֵא לז וםהינזאּב הרושּבה אנ ועמשל
 .ףוס דעו הלחתמ םנועמּב החמשה -- עיגה םידוד תע ונינּבל יכ
 ,םהיֵאּושנ םוי תא גחֶל

 ּונינּב תחמשּב לבח תחקל וניעדוימּו וניבורק שקבל הזּב ונא םידּבכתמ

 תרמ הללוהמה הלּכה ג"בע רמכ ללוהמה ןתחה

 ײת הפי האל .ליז ליירּב יינ יקסבדורּפ לכימ
 ןעטוּב ק"דבאגה הפי ץ"בעי ברה תֶּב ןישרבשּב "הנבי , ס'היּב להנמ

 ןעטוּב ריעּב ט"צרת תנש טבש יד ,אּב יּפ 'ג םויִּב צימוטשּב ט"זמל ה"יא היהתש

 ,הלַּפה יבא תיבּב

 םירוהה

 םיאּושנהו

 גסזספ 16168ז810289: ה8גס1מ 2016, 89160 ם/5262814

 יא יי ||וװ הפי ןויצ-ןּב בקעי
 קסש..ֿפֹוסְחֹוח. = ןעטּוּב ק"דבא |

 םישקבמ

 ירא 0 א
 ןופ הנותח רעד וצ טעליב -הנותח (1 :הפי בר רענעטיב ןופ ןטנעמוקָאד 2

 ףילער רענעטיב םוצ וירב סיבר ןופ טרעווָאק (2 ;(1939) רעטכַאט ןייז

 ,1939 ןיא ,עקירעמַא ןיא



 יקסװַאקדוי םײז
 (סוהילא םייח)

 טו ןָאטגנישַאוו ןייק עקהמלש רעדורב סמייח וצ וװירב ַא סלדָאד ןופ)

 -ייח טימ טפַאשרבח ןיימ...

 -כישעג עגנַאל ריא טָאה ןעמ

 טָאה ןטלַאהעגנָא ןוא ,עטכיש

 -מוא רעסיורג רעד זיב יז

 רעזדנוא ןפָארטעג טָאה קילג

 םיא םכותב ןוא עלעטעטש

 ,עילימַאפ ןייז טימ

 יד ךיז טָאה ןבױהעגנָא

 ייוצ ַא טימ טפַאשטניירפ

 ַא יו ,קירוצ רָאי קילדנעצ

 ןעו ,ןטייצ ענעי ןופ ךשמה

 ןוא גנוי ןעוועג ךָאנ זיא'מ

 -רַאפ טריטוקסיד סייה טָאה'מ

 ןעמעלבָארּפ-טלעװו ענעדיש

 -סױרַא ןלָאז ןוא ןפרַאד סָאװ

 -ולח עלַא יד .רענעש ןעמוק

 ןופ טסַאל ןיא ןענעז תומ

 טשינ ןגרָאז-הסנרּפ ןוא ןרָאי

 ור ָאװע ג טכעלקריוװרַאפ

 טרעטשעצ טשינ ךיוא רעבָא

 ןוא ןעוועג זיא סע .ןרָאװעג

 טפַאשקנעב ַא ןבילבעג זיא'ס

 ןרָאװעג טגעלפעג זיא סָאװ

 ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענעז עכלעוו ,םירבח ןופ ןוא רבע ןופ ,תונורכז גרַאב ַא ןופ

 ךיוא ןיב ךיא .ריד ןופ רעקיטש טּפעלשעגטימ ןבָאה עדייב ןוא ,ןטייקטייוו ןיא

 "רעד טשינ ןוא רימ ייב סעּפע ןעגנולעג טשינ ."רעטּפוצעגמורַא;? ןַא ןעוועג
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 סקידתופתוש ןעוועג זיא םעד ןיא .ןןבעל ןיימ ןופ ךעלטעלב ךיז ןבָאה ןבירש

 סעומש רעזדנוא ךיז טָאה ןשינעגעגַאב סמייח טימ עניימ ןיא .ןדייב זדנוא ייב

 ןיק טשינ ךָאנ ,ךעלגנַיי ןעוועג ךָאנ זיא'מ ןעוו ,"ןטייצ ענעי, ןופ ןטכָאלפעג

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןגָאװ ןרעווש ,ןכעלגעטיגָאט ןעָארג םעד ןיא עטנַאּפשעגניײא

 ןוא ןכַאילש רענעטיב ןופ ןגעוװ עקיטָאלב ןוא עקידמַאז יד ןיא טּפעלשעג

 רערעװש ץלַא זיא ןגָאװ רעד .ןרָאפרעד טשינ וטסיב טנָאירַאה ןופ רעטייוו

 ןליו םענעגיא טשינ ןופ ,ןרָאװעג ןבירטעג וטסיב לָאמנײא טשינ ןוא ןרָאװעג

 ךיז ןעיצסיוא .ןענַאּפשסױא ךיז עלייו ַא ןופ טדערעגּפָא ,סקניל רעדָא סטכער

 ךיוא סעּפע טָאה םייח .שפנה-ןובשח ַא ןעוועהרג-הלעמ ןוא זָארג םענירג ןפיוא

 רע .ןעוװעג ספות טשינ ןײלַא רע טָאה ,ךעלטנגייא סָאװ ,ןבעל ןיא ןריולרַאפ

 טמשעג רע טָאה ַאזַא יו ןוא רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ ,ןטנוזעג ַא טגָאמרַאפ טָאה

 ענייז ןופ טכַאלעג קיצרַאה רימ ןבָאה לָאמנייא טשינ .ןעמעלַא זדנוא ןשיווצ

 -ייגייברַאפ ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז עכלעוו ,ןעגנוקרעמַאב עקיניזפַאש ,עצרוק

 .ליצ ןיא ןפָארטעג קידנעטש ןוא קידנעניימ טשינרָאג ,קידהחרוא-בגא ,קידנע

 .רעדניק יירד טַאהעג ,ןבעל-עילימַאפ ךעלטנרָא רעייז ,קַיור ַא טריפעג טָאה רע

 .לרוחב רעטלקיװטנַא טוג קיטסייג ,רעקַיעפ ַא ,למהרבא רערעטלע רעד

 וזומ ריא בילוצ ןוא ,ביל ךעלנייוועגרעסיוא ,ןעלמהרבא ,םיא טָאה עינעה,

 לַאמנייא רימ טָאה ,רענעטָארעג ַא זיא רע זַא טגָאז יז; ."ןבָאה ביל ךיוא םיא ךיא

 ,טכַארטעג לָאמטפָא בָאה'כ .ןעלמהרבא ןייז ןופ קידנלעװקנָא ,טקרעמַאב םיַיח

 ןכעלמיטסקלָאּפ , ןשיפָאסָאליפ ןופ רצוא ןַא טקעטשרַאפ טגיל ןעמייח ןיא זַא

 ןוא ןבעל םיצ ןגעװו עלַא טימ ךָאד ךיז טסייר סָאװ ,טייקידמלבה-לבח ,רָאמוה

 ןעגנוגעוװַאב ענייז עלַא ןיא .טייקידתונציל ערַאבקרעמַאב םיק ַא םעד רעביא

 רָאנ ,טשינרָאג טסייו ןײלַא רע .טייקידלזמילש עטינילּפַאשט עקידכעבענ ַא

 ,ביל ךיוא םיא טָאה רע ןוא ,"רענעטָארעג ַא זיא למהרבַא זַא טגָאז טינעה,

 .רע יו רעסעב טסייו עינעה לייוו

 סריאמ לארשי רעטערומכעגנַא-שיטַאבעלַאב קידנעטש רעד ,רבח-טנגוי סמייח

 ןלארשי ייב ןוא ,ןליּפש לדיפ ןוא ןעגניז וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ןבָאה עדייב ייז ןואו

 סמייח ןוא .ָאידַאר-ןּפמָאל א ןוא ןָאפיטַאּפ ַא ךיוא ןעוועג ,לדיפ ַא ץוחַא זיא

 טָאה טײקשילַאקיזמ סנדייב ןוא ,רבד-םש ַא ןעוועג זיא ילדָאסדַאפ ימדַארדָאד

 דעטצנעפ ןכרוד טָאה רע ןעוו ,ןטכיולשגפיוא סינּפ ןייז טָאה -- (טרבחעג ייז

 ,רענייצ יד ךרודַא טייז ,"רעמונ ַא ןייז טעװ דלַאב , .זָא טמוק םייח זַא טקרעמַאב

 ןבָאה רימ ,טנַאקַאב רעמונ רעד זיא זדנוא .םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ לארשי

 רימ ןכַאל ,ריט טייז רענעי ףיוא ךָאנ זיא םייח םגה .ןעזעג לָאמניא טשינ סע

 ;ןהקבר וצ רעמיצ ןטייווצ ןופ סױרַא טיירש ,לקינייא סלארשי .,עילומ .עלַא ןיוש

 ,"טייג םייח ,רעכיג םוק ,עמַאמ ;,

 טיצ ,טקרעמַאב טשינ םענייק טלָאװ רע יו בוטש ןיא ןירַא טמוק םייח

 םיא טלָאװ רע יװ ,טנַאװ םוצ טנַאה ןטימ קירד ַא ,לטנַאמ םעד ךיז ןופ ּפָארַא

 רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא רעבָא טגיל לטנאמ רעד ,לקעוװשט ןפיוא ןעגנָאהעגפיוא

 ,לטנַאמ ןבענ טוה יד ןיוש *טגנעה'ס, ןוא טנַאה ןטימ גנוגעװַאב עטייווצ ַא ,דרע

 טמעטָא ,שיט םייר לוטש ןפיוא ןיוש טציז םייח ןוא טוה ןבענ קילַאשיזדלַאה רעד
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 -עצ א ענעשעק-ןזיוה יד ןופ סױרַא טמענ ,טעברַא ערעווש ַא ןופ יװ ּפָא ףיט

 טייג לארשי רעטערומכעגנָא-קידנעטש ,רעקידהוואג רעד ןוא ,גנוטייצ עטשטיינק

 יד םורַא ןוא ,לטעטש ןיא ןַאד ָאידַאר רעקיצנייא רעד) לשיטיָאידַאר ןופ ּפָא

 רערעה-קיטילָאּפ ןוא -סעיינ יד טלמַאזעג ךיז ןבָאה ,טייצרעמוז ,רעטצנעפ ענעפָא

 יד ףיא טביילק -- (רערעדנוװַאב - ןָאפיטַאּפ ןוא רעבָאהביל"הניגנ יד טימ

 ןקירעהעג ןפיוא ייז טגנעהעצ ,ביוטש ןופ םורַא ייז טצוּפ ,עגָאלדָאּפ ןופ םישובלמ

 ָאטשינ זיא ָאד זַא ,ךָאד טסייו ,רענעגושמ, :ןעמייח טרסומ ןוא טכַאל ,טרָא

 רעד ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ ךָאד זיא סָאד ,ריט עמַאס םייב רעגנעה ןייק

 ."לקניוו םענעי ןיא ,ןטרָאד ,ָא ,ךָאד זיא רעגנעה

 -עגסױרַא גנוטייצ ןופ טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא יד קידנבייהפיוא טשינ .,םייח

 רע ןוא קידהשק קרַאטש םיא זיא סָאװ ,ךַאז עקידתולעּפתה ַא סעּפע טנעייל

 ,ריד ייב לקעוושט ןייק ָאטשינ ץלַא ךָאנ, ,ןילַא ךיז רַאפ ןייז ריבסמ טוג סע ליוו

 ןיא םלוע רעד ןעוו ,רעטייו טנעייל ןוא ,??ָאטשינ ץלַא ךָאנ ריט ןבעל ָאד טָא

 -ייא רעייז ןופ טלעװק ןוא רעטכעלעג ןופ טכייק רעטצנעפ יד םורַא ןוא בוטש

 ,ןילּפַאשט םענעג

 יד ןוא ,ןרָאװעג רעסערג זיא האצוה יד ,ןסקָאװעגרעטנוא ןענעז רעדניק זַא

 קיגנעהּפָא ןייז ןעוועג אחינ קירעביא טשינ ןעמייח זיא ,ענעגָאלשעג ַא הסנרּפ

 .(ןעמייח ןבעגעגרעביא רעייז ןוא דַיי רעגולק ַא) סמהרבַא ןמלק רעווש ןייז ןופ

 ,טקיטפעשַאב טשינרָאג טימ טײקנַארק ןוא רעטלע ןייז בילוצ ךיז טָאה רעווש רעד

 טימ טליײיטעג ךיז רע טָאה רעדניק רענַאקירעמַא ענייז ןופ עציטש ענעמוקַאב יד

 ןוא ןיא הסנרּפ ןופ תורוקמ ןכוז וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג רע זיא רעבירעד .ןעמייח

 -רַאפ ןעוועג ןענעז רעדנעל-עיצַארגימע עלַא יד לייוו ,עלעטעטש ןופ חטש םורַא

 טסול רעסיורג ןייק ןעועג טשינ ךיוא זיא'ס ןוא ,רעסעלש ןביז ףיוא טלגיר

 ,רוחב םענעטָארעג ןטימ ןוא ,רעדניק ןוא בייוו טימ ןדייש ךיז רעטלע םעד ןיא

 ןעמ טָאה .טיורב ןכוז תונידמ עטייוו ןיא ןזָאל ךיז ןוא ,*ביל ײזַא טָאה עינעה, סָאװ

 -זײּפש ַא ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןיא ןענעפע :ןעוט ןדִיי ערעדנַא סָאװ סָאד ןסָאלשַאב

 ןוא רעפרעד עקידתונכש יד ןיא תוחּפשמ ערעדנַא ךָאד ןבעל ייהעלע ,למערק

 ,הסנרּפ טכַאמ'מ

 רעטעמָאליק 10 ,ילעמעשט ףרָאד ןיא למערק ַאזַא טנפעעג םייח ךיוא טָאה

 עקנַאב ַא ,ךעלעבעווש לטסעק ַא ,ץלַאז לסיב ַא .למערק םערָא ןַא ,ןעטיב ןופ

 ,סעקשָארּפ-ברַאפ ,ןעלדָאנ ,עקרָאכַאמ ךעלקעּפ עכעלטע ,לעמ לקעז ַא ,ןיסָארעק

 ןוא סעסקיש עשיסורסייו עטנוזעג יד רַאפ ךעלעמעקיּפָאק ענעכעלב ,עטרילָאק

 ןַאק וטסָאה טָא ןוא ,סעטרעױּפ יד רַאפ ךעלכיט ענעציס עטמילבעג קילדנעצ ַא

 ןייז קידובכב טזייּפש ,םיסנ טימ טבעל דיי ַא ןכלעוו ןופ ,ןיזַאגַאמ *ןלַאסרעוװינוא

 ,עילימַאפ

 ,"ןסקאזועגרעדנַאנופ, ןוא טלקיװטנַא למערק סָאד ךיז טָאה טייצ רעד טימ

 טָאה טפַאשדנוק עשרעיױּפ יד ,הרוחס םינימ עכעלטע ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז'ס

 ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז טָאה ,לבייוו סמייח ,עינעה .יורטוצ ןטסלופ םעד טַאהעג

 ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה רעדניק יד .הסנרּפ רעטרעסערגרַאפ רעד ןפלעה ףרָאד

 עלַא ןוא ,הרוחס ןפיוקנייא ןעמוק ךָאװ ןיא לָאמ רָאּפ ַא טגעלפ םייח .לטעטש
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 -ַאב טייצ גונעג טַאהעג רימ ןבָאה ןַאד ןוא ,ןעגנערברַאפ ,לטעטש ןיא ןייז תבש

 לייט ַא סלַא ,טנָאמרעד ריד לָאמנייא טשינ ןוא ,ץנעי ןוא סָאד ןגעוו ןעשטומעל

 ןעקנעב ןעק'מ יװ ,טקנעבעג קידכעבענ ױזַא טָאה'מ ןכלעוו ךָאנ ,רבע רענעי ןופ

 ַא ןיא ןימלע:תיב ןופ טױלּפ םייב זָארג םענירג ןפיוא ןגיוצעגסיוא קידנגיל

 .גָאט ןסייה ןקידרעמוז-תבש

 ןכלעוו ,םורַא טנגעג ןצנַאג ןופ "קינבושיג רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא םייח

 עלעוטקַא עלַא יד טריסערעטניא טייקטרעדנוזעגּפָא רעשיפרָאד ןייז ןיא טָאה'ס

 ,רוטַארעטיל רערעסעב רַאפ שינעדנעטשרַאפ סיורג טַאהעג ןוא סעגַארּפ עשידִיי

 רעד ןוא .ןקישוצ םיא געלפ ךיא סָאװ "גנוטייצסקלָאפ, יד טנעיילעג ךיוא ןוא

 ,ןטנװָא יד ןיא טָאה ,לפרעד םענעסיוטשרַאּפ םעד ןיא ,םייח דִיי-סקלָאפ רעטושּפ

 יד האנה סיורג טימ טנעיײלעג ,לּפמעל ןטעשטּפָאקרַאפ ןופ ןייש ןלעקנוט םייב

 .רעביירש עשידִיי ןופ קרעוז

 ןוא עלעטעטש םעניילק םעד ןיא ןרעו קיטעמוא לָאמַא רימ טגעלפ'ס זַא

 ןיא ןרָאפעגוצ ןוא רעוװָאר ןפיוא טצעזעג ךיז ךיא בָאה ,טייצ עיירפ טַאהעג

 -יילרעד גנַאג ןייא ןיא ךיוא ןוא ,ןעמייח טימ טנװָא ןַא ןעגנערברַאפ ילעמעשט

 -ָאה לָאמניײא .ףרָאד ןיא טַאהעג בָאה'כ סָאװ ,םינינע עכעלטפעשעג עניימ טקיד

 טנעייל ,לּפמעל ןקידנרעכיור םייב טציז םייח :דליב םענדָאמ ַא טקרעמַאב ךיא

 ןיפ קירבור רעד ןיא סע טביירשרַאפ ,עקרָאכַאמ לקעּפ ַא רעיוּפ ַא טיג ,ךוב ַא

 ליפ ןענעז עקטַאכ רעשַיױג רעניילק רעד ןופ ןרעמיצ עדייב יד ןוא ,טידערק

 ענעדיישרַאפ ןגעוו ןסַאלעג ,קִיור ךיז ןעלּפַאלּפ עכלעוו ,םִייוג עטלַא ןוא עגנוי טימ

 ןייז ייז טגעלפ'ס סָאװ ןכַאז ןיא ןוא ,קיטילָאּפ-סדנַאל ןוא ןעמעלבָארּפ-טלעוו

 ךָאד ףרַאד דיי ַא לייו,; ןורחא-קסוּפ רעד ןייז טפרַאדעג םייח טָאה ,קידהשק

 ,"ןסיוו ץלַא

 טימ טסיורגעג ךיז ,ןעמייח רַאפ ץרא-ךרד טַאהעג ןבָאה ףרָאד ןיא םִייוג יד

 -ַאשטוא עשזקַאט יא קעיװָאלעשט ישָארַאכ ,יערוועי ינטסעשט םייח שַאנ, :םיא

 ,(טנרעלעג דיוא ןוא שטנעמ רענייפ ַא ,דַיי רעכעלרע ןַא זיא םייח רעזדנוא) *ינ

 ,גנולמַאזראפ רענײמעגלַא ןַא ףיוא ה"ד ,עקדָאכס רעשיפרָאד ַא ייב לָאמנייא ןוא

 סָאד .(עדניימעג רעד ןופ שאר) סיטלָאס רַאפ ןביילקסיוא טלָאװעג םיא ןעמ טָאה

 טלָאװ ץלַא, .טײרדעגסױרַא םיוק ךיז טָאה םייח ,1922 ןיא רעפעגמוא ןעוועג זיא

 -- טייקידתומימת רעשינילּפַאשט טימ םייח רימ טלייצרעד -- ןעוועג טוג ןיוש

 טשינ ךיוא ןײלַא רע זיא ,םישנ-תוכלה ןענקסּפ ןעמוקסיוא םיא טעוו'ס זַא רָאנ

 ,סעסקיש יד רעדנוזַאב ,סעיוג רעילעמעשט יד ןוא ,םעד ןיא יקב רעסיורג ןייק

 רימ בילוצ ןלָאז ייז ארומ בָאה'כ זַא ,*עטיהעגּפָא"* ןוא "?תועינצ , עכלעזַא ןענעז

 ."הריבע ןַא ןיא ןרעו לשכנ טשינ

 -ילער ַא) גנוגעווַאב רעשיטסיטּפַאב ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג זיא ילעמעשט

 ךיוא טָאה עכלעוו ,השדחה-תירב ןופ תודוסי יד ףיוא טיובעג ,עטקעס עזעיג

 -ַאב יד .(הנומא רעשידִַיי רעד ןופ תומשנ ןּפַאכ ,עיסימ עשירענָאיסימ ַא טַאהעג

 רעטייוו סָאװ רעבָא טָאה ,עגנוי ַא ךָאנ ןעוועג ןַאד ףרָאד םעד ןיא זיא גנוגעוי

 עקידתונכש ןיא גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעד ןופ רעגנעהנָא רעמ ןגיוצעג

 רעד טעוו רשפא ,ןביולג רעייז ןייז הנשמ לסיב ַא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןטקנוּפ
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 עלַא יד טנעקעג טנכייצעגסיוא טָאה םייח .רעטלַא רעד יװ רעסעב ןייז טָאג רעיינ

 ןלַאוטיר ןוא םיגהנמ ערעיײז טסּוװעג .הרות עשיטסיטּפַאב רעד ןופ סעמגָאד

 ןכַאל קיצרַאה רימ ןגעלפ לָאמנייא טשינ .תוליפת ערעייז ןעגניזסיוא טנעקעג

 ךייט ןיא הליבט-ןסַאמ רעקיליײה רעייז ןופ עינָאמערעצ יד רָאפ טלעטש םייח יו

 .ילעמעשט לפרעד ןשירעלַאמ ןופ סעגערב יד ייב ךיז טלגנעלש סָאװ ,ארַאטטש

 םעד טאהעג ,םיא ייב טפיוקעג ,ןדנוק סמייח ןעוועג ןענעז ,ןטסיטּפאב יד ,ייז

 טימ םָארק עכעלטסירק ַא ןעוועג סנטצעל ךיוא זיא ףרָאד ןיא םגה ,יורטוצ ןטסלופ

 ןופ ,טייצ רענעי ןופ ןעגנומיטש יד וצ טסאּפעגוצ) לדליש ןפיוא טפירשפיוא ןַא

 יב עלא ייז ןבָאה טפיוקעג ."טפעשעג ךעלטסירק א; (טפאשרעה רעשילוּפ רעד

 ךיז ףרַאד'מ ,שטנעמ רענעגייא ןַא ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא זיא רע לייוו ,ןעמייח

 טשינ גנוסַאפפיוא רעייז טיול ךיז ןעגניד סָאד זיא ללכב .ןעגניד טשינ םיא טימ

 ,ןטָאברַאפ וליפַא ןוא שיטע

 רעטיובעג -טסעפ ,רעגנוי ַא ןײרַא לָאמניא טמוק טפעשעג ןיא רימ וצ

 עטצעל יד ןגָאז םיא לָאז'כ זַא המדקה א טימ) תורוחס ענעדיישרַאפ טפיוק טסירק

 רעטנוא רימ טקור ןוא לָאמ ןטייווצ ַא רימ טכוזַאב ,(ךיז ןעגניד םוצ טשינ ,ןזיירּפ

 וענעייל ייז לָאז'כ, ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא סעקרושָארב ןוא רעכיב לקעּפ ַא

 ןייק טַאהעג טשינ ןעוועג םָארק ןיא זיא קידלמוט .*ךָאנ ןעגנערב רימ טעװ ןוא

 -ןַאקַאבמוא ,רעגנוי ַא רימ טגנערב ריוטַארעטיל ַא רַאפ סָאװ ,ןוט לטעלב ַא טייצ

 ךיא בָאה טלעטשעגרָאפ טשינ .ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ךָאנ ןוא ,טסירק רעט

 ,"ןב הדליו הרה המלעה הנהו, ןטימ השדחה:-תירב ןופ הרות יד זיא סָאד זַא ,ךיז

 רעייז ןופ םירקיע-טּפיוה יד טיובעג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,היעשי ך"נת ןופ קוסּפ ַא

 ,הנומא

 רעגנוי רעד זַא טרפב ,עטכישעג יד קידאלפ ןעוועג גנַאל ןכָאװ רימ זיא'ס

 -כיזרָאפ טייהנגעלעג ַא ייב לָאמנייא טָאה ,טזיילעג טוג בָאה'כ ןכלעוו ןופ ,טסירק

 ןיימ ךיוא ןוא גנויצַאב ןיימ ןסיוו טלָאװעג ןוא ,ןרינימַאזקע רימ ןעמונעג קיט

 וצ רעװש ןעוועג תמאב רימ זיא'ס .ערעל רעקילײה רעיינ רעד ןגעוו גנוניימ

 שינעקישנָא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,ןבָאה רימ ןופ יוג רעד ליוװ סָאװ ,ןעמענַאב

 ,"ףרָאד ןייז, ןופ ןוידּפ בָאה ךיא יצ םייח ךימ טגערפ לָאמניײא זיב .רימ ףיוא

 םיוק ,םיוק ךיילג קרעמַאב'כ ןוא ,םיסקַאמ ַא רענייא רימ ייב טפיוק'ס יצ ןוא

 ןופ לַאפנייא ןַא רעבָא ,טפיוק רע זַא ,גָאז ךיא .ןּפיל סמייח ףיוא עלעכיימש ַא

 טדערעג טשינ ןוא רימ ןעק רע טשינ ,ךעלכיכ-"הרות, ןעגנערב רימ ,יוג ַא

 לקיטש ענעגנולעג ַא .ןינע רעד ןעמייח טלעפעג'ס זַא עז'כ .ןכַאז עכלעזַא ןופ

 טלָאװעג טָאה ,םיסקאמ ,רע .םעד ןיא טקעטש טנַאה סמייח זַא ,ליפ'כ .טעברַא

 ,ןשטנעמ ןטנעגילעטניא ןַא ןעטיב ןופ ןזייוונָא םיא לָאז'כ ןטעבעג ,המשנ ַא ןּפַאכ

 ,ריד ףיוא ןזיוװעגנָא םיא בָאה'כ ןוא ,עיגילער ראפ שינעדנעטשרַאפ טָאה רעכלעוו

 סייו רע יוװ ,רימ רַאפ קידכעבענ ױזַא טייטש םייח ןוא .?ןטסקיסַאּפ , םעד יוװ

 ..טוג טשינ יצ ,ןוטעג טוג טָאה רע יצ טשינ ןיײלַא

 רוגיפ רענעגיובעגנייא לסיב ַא ןייז טימ ןגיוא עניימ רַאפ רע טייטש טָא

 סָאװ ,ןעגנוגעוװַאב ענייז עלַא ןיא טייקידלזמילש רעשינילּפאשט רעד טימ ןוא

 .רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןבָאה עלַא ןעוו טלכיימשעג טָאה רע ןעוו ןטלעז



 533 ןעטיב סלנ8פ

 ךיא סָאװ ,עטכישעג ַא ענייא ןוא ,רעדליב ךס א ןגיוא ענייט רַאפ עז'כ

 ןיא ךיא ױזַא יװ דליב ןטלוב ַא ןבעג ידכ ,ןלייצרעד רעגנעל טפרַאדעג טלָאװ

 םהרבַא) שטיוועלעדנעמ לאומש רעדיינש ַא רענייא ,זדנוא וצ רעטירד ַא ןוא ,םייח

 לקיטעמוא יד טכַארברַאפ ןבָאה יירד עלַא רימ ױזַא יו ,(םעדייא ןַא סנדנילב םעד

 ױזַא יו ןוא ,ןעמַאוװצ ילעמעשט ןיא ןגולפסיוא עטפָא ערעזדנוא ןופ ןוא ,טייצ

 .טייצ יד ןבירטרַאפ טָאה'מ

 טָאה ןטיבעג ערעזדנוא ןעמונרַאפ טָאה טכַאמ-ןטעיווָאס יד ןעוו ,1929 ןיא

 ,ןעטיב ןיא ןיירַא קירוצ ןוא *ַאילװָאגרָאט ַאיַאנּפורק, ןייז טרידיווקיל עלא יוװ םייח

 רעד ייב ןטסָאּפ ןטוג ַא טַאהעג טָאה ,למהרבַא ,ןוז ןייז .בוטש רענעגייא ןייז ןיא

 טָאה למהרבא) ןבעל םוצ ןענַאװ ןופ טאהעג טָאה עילימַאפ יד ןוא טכַאמ-ןטעיווָאס

 ןיינ טימ רָאי םעד ןעגנירּפשרעביא ָאד לעוו'כ .(טמַא-עיצַאזיװָארּפַא ןיא טעברַאעג

 טעווס .1941 ינוי ןט22 זיב 19.84.1939 ןופ ,טפַאשרעה רעשיטעיווָאס םישדח

 .הפוקת רעד ןופ ןעגנוקרעמַאב עניימ ןרעיוד גנַאל וצ

 -וקַא עשיטסירעלטיה עקיטולב ןטַאנָאמ יד וצ רעבירַא ךיא ייג ןכיילג סָאד

 -לעוו ןיא ,הטיחש עטשרע יד) 1942 ילוי ןט25 םעד זיב 1941 ינוי ןט25 ןופ עיצַאּפ

 רָאּפ ַא טימ קידנערַאפ ןוא ,(ןעמוקעגמוא ןענעז עילימַאפ ןייז טימ םייח ךיוא רעכ

 יו טָאה רע .זדנוא ןופ בוטש עטייווצ יד טניווװעג םייח טָאה ָאטעג ןיא .םיטרּפ

 .עילימַאפ סיקצַאינשיװ ימענ טימ ןעמַאזוצ שינעטלעהַאב ַא טיירגעגוצ טַאהעג עלַא

 .טריקסַאמרַאפ טוג ,דרע רעד רעטנוא ,לַאטש ַא ןעוועג זיא שינעטלעהַאב יד

 -ַאב עכעלנע ַאזַא ,עטייווצ ַא ןעוועג זיא ,ייז ןבענ טרַאה ,לַאטש ןבלעז םעד ןיא

 סמייח .סעילימַאפ עשידִיי עכעלטש טקעטשרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה סע ּוװ ,שינעטלעה

 יז ןוא טקעדטנַא ןפרּוװסיא עשיסורסייו עשַיײצילָאּפ יד ןבָאה שינעטלעהַאב

 -יטנעצ עכעלטע זיולב טלײטעגּפָא טָאה'ס סָאװ ,בורג ערעדנַא יד .טּפעלשעגסױרַא

 לייט ַא ןוא תוטיחש עקידרעטעּפש יד ןיא ןענעז עלַא .ןוָאװעג לוצינ זיא רעטעמ

 .ןעמוקעגמוא רעדלעוו יד ןיא

 םעד ןופ ןפיולטנַא ןפוא ןשידלעה:-טסכעה ַא ףיוא ןעגנולעג זיא סָאװ ,םענייא

 עטשרע) ןגרָאמירפ-ילוי ןקינוז םענעי ןיא בורג רענעפָא רעד ייב לייט-הטיחש

 ,בורג רעד ייב םונהיג ןופ תודע רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאװ ןוא ,(הטיחש

 -מוא ךיוא רעטעּפש זיא רע .יקסווָאקטיד עמָאב רעקירָאי-20 רעגנוי רעד זיא

 -רעד ןטימעגסיוא רע טָאה קידהזגור וליפַא ןוא ןרעג טשינ .דלַאװ ןיא ןעמוקעג

 טימ ,דלַאװ ןיא שינעגעגַאב רעטשרע ןיימ ןיא םיא ךיא עז טָא .םיטרּפ ןלייצ

 -נָא טּפעלשעגכָאנ טָאה רע סָאװ ,סופ םענעסָאשעגכרוד ַא ןוא םינּפ ןסַאלב ַא

 רידנַאמָאק םעד טימ טפמעקעג טרעטיברַאפ ןוא ןקעטש ַא ףיוא ךיז קידנרַאּפש

 -פיוא ןַא ףיוא ןייג ךיוא ןזָאל םיא לָאז רע דַאירטָא ןשינַאזיטרַאּפ רעזדנוא ןופ

 ,אנוש ןגעק עבַאג

 :טלייצרעד עמָאב ןוא .ןעוועג םירבח ןענעז ,ןוז סמייח ,ןעלמהרבַא טימ עמָאב

 ,בורג דנַאר םייב ןעזרעד ,ןעלמהרבַא טימ ךיא ,עדייב ךיז רימ ןבָאה קילעפוצ,

 ןעגנירּפשוצרעבירַא רעכיג טביירט טנַאיצילָאּפ ַא ןוא ,עטעקַאנ ,עליוה עדייב

 -ָאשרעד-בלַאה ןוא ענעּטַאשרעד סָאװ:רָאנ יד ףיוא הרוש ןיא ןגיילסיוא ךיז ןוא

 ןוא ןשטייד ןופ טייק עטכידעג ַא בורג רעד םורַא .ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ענעס
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 ַאזַא ןבָאה טלָאװעג טשינ ךיז טָאה סע .ןטָאימעלוּפ עטלעטשעגנָא טימ ײצילָאּפ

 ,ןרעוו ןסָאשרעד ןוא ןפיול רימָאל ,ןעלמהרבַא וצ עשטּפעש ַא ביג ךיא .,טיוט

 ןלעװ ייז ,ןעגנילעג טעו'ס ?סנ ַא רשפא ןוא .התימ ערעטכייל ַא ןייז טעוו'ס

 ןענעז ןטנוא טרָאד ןוא ןעגנירּפשרעביא לגרעב םעד רָאנ ,ןרעוו טשַאררעביא

 ןַא טימ ןענַאטשעג זיא למהרבַא ןוא ?ןעגנילעג טעו רשפא ,סעטסוק ןַארַאפ

 ,ןגיוא עטרעווילגרַאפ ןוא םינּפ ןלעג טיוט ַא טימ ,ליומ םענעסירעגפיוא ,םענעפָא

 ."ןעניז ןופ ּפָארַא זיא רע .טרעפטנעעג טשינ ןוא טקוקעגנָא רימ

 יקסװעלעשווי םוחנ

 ןיא 1918 ןרָאבעג יקסוועלעשזוי םוחנ

 "וי עדיירפ ןוא דוד-םייח ןופ ןוז ,ןעטיב

 "יור רעד ןיא טריזיליבָאמ .יקסוועלעשז

 ןַא ןיא טקישעג טרעוו ןוא ײמרַא רעט

 -נע .וקַאב טָאטש רעד ןיא לוש-ןריציפָא

 טייג טנַאנעטײל ַא יו עלוש יד קידנקיד

 טכערב ןַאד .ײמרַא רעד ןיא רעבירַא רע

 יד ,המחלמ עשיטעיווָאס-שטייד יד סיוא

 וצ טקישעג טרעוװו טניד רע ּוװ לײטּפָא

 -פמַאק ןפיוא טלַאפ רע .סעדָא ןקידייטרַאפ

 -וקעגמוא רע זיא 1942 רָאי ןיא .טנָארפ

 ,ליוק עשירעדרעמ עשטייד ַא ןופ ןעמ



 יטא תטשנל ונ
 לדָאר - האל השודקה

 (עטיווָאמַארבַא לדָאר-האל

 סעמַאמ עקידתועינצ ערעזדנוא טעמדיוועג

 .םשה - שודיק לע ןלַאפעג ןענעז סָאװ

 םייב ןשטנּוװ עטסערג יד ןופ רענייא
 -- ןעוװעג זיא שטנעמ-סקלָאפ ןשידִיי
 עדמערפ ןיא הרובק וצ ןעמוק וצ טשינ
 ,םיכירכת

 ןיא טריסַאּפ טָאה לַאפ ַאזַא רעבָא

 -ָאס ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןעטיב

 ןעו ,1940 ןיא טפַאשרעה רעשיטעוו

 -סיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ןטפעשעג עלַא

 טינ לדָאנ ַא וליפא טָאה'מ ,טקידיילעג

 הנקז ַא ןוא ןפיוק וצ ןעמוקַאב טנעקעג

 -עג ןעמ טָאה ,ןברָאטשעג זיא עכלעוו

 ןביילקפיונוצ עשלטעטש יד ןשיוװצ טזומ

 וצ ריא ידכ ,טנוויל רעטעמ עכעלטע

 .םיכירכת ןיא ןייז רבקמ

 ןרעוװש רעייז ַא טכַאמעג טָאה סָאד

 -עג ןשטנעמ ערעטלע ןבָאה -- םשור

 ןבעל םייב ױזַא יו ,ןעלטימ ןכוז ןעמונ

 ..ץראה לכ ךרדב ןייג ןפרַאד טעװ ןעמ ןעוו ,םישובלמ יד ךיז רַאפ ןטיירגוצוצ

 ןטיירגוצוצ ןסָאלשַאב לַאפ םעד ךָאנ טָאה ,השודק יד ,עמַאמ ערעייט ןיימ

 טָאה ,ןטיירגוצ ָאי ןיוש זַא ןוא -- "םישובלמ עקיבא, יד סנטיײצַאב ךיז רַאפ

 הלילח ןעמוקעגנָא טשינ ןוא ךעלטשער ןופ טשינ אקווד .רָאּפ 2 טיירגעגוצ ךיז

 ;גהנמ םענעמונעגנָא םעד ךָאנ רעדיינש רעד השמ סע טָאה טיינעגפיוא ,םענייק וצ

 .װ .ַא .א םידָאפ ערשכ :קעלפ ַא ןָא ;קיטש ןייא ןופ ;טנוװיל ערשכ

 ..םיכירכת רָאּפ ייווצ סעּפע סָאװ וצ --

 -- םייה רעד ןיא ךיז ייב ,בוטש ןיא ןגיל דימת ןבילבעג זיא רָאּפ ןייא ---
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 -ַאב ןרָאפוצ טגעלפ יז ןעוו ןעמונעגטימ ךיז טימ --- רָאּפ עטייווצ יד .ןעטיב ןיא

 ַא -- הלילח רעמָאט -- קצָאסיװ ןיא דניק ַא ,שטיוװָאנַארַאב ןיא דניק ַא ןכוז

 ..זיא'ס ןגרָאמ סנעמעוו טסייו רעוו ןוא טנעה יד ןיא טָאג ייב ךָאד זיא שטנעמ

 ןטימ ןיא ךָאד ןענָאק עכלעזַא ןוא רעמערק ןעוועג ןרָאי עלַא ךָאד ןעמ זיא

 ןיא ץעגרע טקישרַאפ ןרעוו ןוא ןטעב יד ןופ ןרעװו ןעמונעגסױרַא טכַאנ רעד

 םייב עמַאמ עטוג ןיימ ךיז טגעלפ -- ,דנַאלסור ןטייוו ןופ ןשינעפיט עטספיט יד

 -םוי ןטלמילבעג ,ןצרַאװש ריא ןוא םיכירכת יד ךיז ןבענ ןטיירגוצ ןפָאלש ןגייל

 ..עלעקעּפ ןייא ןיא ןעמַאזצ -- לַאש ןקידבוט

 יב טגעלפ סָאד ןוא טניוועגוצ םעד וצ ןיוש ךיז טָאה עמַאמ ערעייט ןיימ

 ..ןייז סָאד זומ ױזַא ..ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךעלריטַאנ ןעמוקסורַא ריא

 םעד טָא וצ ןדנובעגוצ ךיז עמַאמ עקידתועינצ ןיימ טָאה רעקרַאטש ךָאנ

 טימ .לטעטש רעזדנוא ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סעדנַאב-רעלטיה יד ןעוו *לקעּפ

 -רַאטש ךָאנ ַא וויטקניטסניא טליפרעד יז טָאה רעכערברַאפ יד ןופ ןעמוקנָא םעד

 ."ןגעמרַאפ/, ןקיזָאד םעד וצ גנורעטנענרעד ערעק

 ערעייט ןיימ טָאה ,שינעטלעהַאב ןיא קידנפיול ,הטיחש רעטשרע רעד ייב ןיוש

 -הנותח עריא ןופ טשינ ךיוא ןוא גנוריצ-השורי יד ןגעוו טכַארטעג טשינ עמַאמ

 -עטלעהַאב ןיא ךיז טימ ןעמונעג טָאה יז סָאװ ןגעמרַאפ עקיצנייא סָאד .תונתמ

 יז ןכלעװ לַאש םענעדייז ןצרַאװש םעד ןוא םיכירכת עריא ןעוועג ןענעז שינ

 ללּפתמ לוש ןיא קידנעייג םיבוט-םוי ןוא םיתבש ןיא ךיז ףיוא ןָאטנָא טגעלפ

 ,ןייז וצ

 .ןרָאװעג לוצינ עמַאמ ערעייט ןיימ זיא הטיחש רעטשרע רעד ןופ

 רעד ןיא ןירַא רימ ןענעז רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ --- ךיא ןוא עמַאמ ןיימ

 ןבָאה רימ עכלעוו *סנגעמרַאפ, ערעזדנוא טרָאד ןופ ןעמענוצסיורַא שינעטלעהַאב

 ךיא עכלעוו ,לוויטש עטיובעג:טסעפ עיינ עניימ -- ךיא :טּפעלשעגטימ ךיז טימ

 ,עליטש ןיימ -- .דלַאו ןיא ןפיול ןענעק טעוו'מ ןעוו לַאפ ןיא טיירגעגוצ בָאה

 ."רעדיילק עקיבא; עריא -- עמַאמ ענעדײשַאב

 ןטכָאשעגסיא רעדרעמ יד ןבָאה ןדִיי 850 .טקידנעעג ךיז טָאה הטיחש יד

 רעיינ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ּווו ,בוטש רעזדנוא ןיא עדייב ןעייג רימ

 סױרַא ןענעז רימ רָאנ יװ .טרַאּפשרַאפ זדנוא טָאה'מ ּוװ ,ָאטעג רעטרענעלקרַאפ

 -רעדרעמ רעשטייד רעד זדנוא טנגעגַאב ,ףיוה ןפיוא שינעטלעהַאב רעזנוא ןופ

 ךיז קידנפערט טרעווילגרַאפ זדנוא ןיא טרעוו טולב סָאד ...ץרַאװש םרַאדנַאשז

 ,חצור םעד טימ םינּפ לא םינּפ

 עמַאמ ןיימ וצ .טנעה עניימ ןופ לוויטש יד סױרַא ףכית רע טסייר רימ ייב

 :טסייה סָאד) "עגעלפ-ןבורג; וד :רעטרעװ יד טימ רעדרעמ רעד ךיז טעדנעוו

 ..?ריד סע טצונ סַאװ ,טעקַאּפ םעד ןיא וטסָאה סָאװ -- (..דרע רעד רַאפ זייּפש

 טמוקַאב ףכית .ןרָאװעג טלמוטעצ קרַאטשי זא עמַאמ עליטש ערעייט ןיימ

 ,טנעה יד רעביַא ןקעטש-ימוג םעד טימ ּפַאלק ןקרַאטש ַא רעדרעמ םע ןופ יז

 ןוא טנעה עקידנרעטיצ סעמַאמ רענעקָארשרעד ןיימ ןופ סױרַא טלַאפ לקעּפ סָאד

 .ןגיל דרע רעד ףיוא טביילב
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 ךיא .רעדרעמ רעד רימ וצ טיירש -- לקעּפ םעניא זיא טרָאד סָאװ זייוו ---

 -רעטסיוא, םעד טכַארטַאב רע .ךיז טניפעג טרָאד סָאװ זייוו ןוא לקעּפ סָאד ןפע

 ןיא רעביא סע טזָאל רע ...םיא רַאפ טינ זיא סָאד זַא ןייא טניפעג ,"שובלמ ןשיל

 טזָאלרַאפ לוויטש עניימ ןופ ביור םעד טימ ךיז קידנגונַאב ןוא תושר רעזדנוא

 ..ףיוה םעד רע

 ןלירב עריא ךיז ןבָאה ןגָאלשעג ןעמַאמ ערעייט ןיימ טָאה רעדרעמ רעד ןעוו

 "יבצ -תלחנ, ,"רשיה-וק, ןיא ןקוקוצניײרַא טַאהעג ביל טָאה עמַאמ ןיימ .ןכָארבעצ

 עריא ןצונ יז טגעלפ םעד וצ ,רוטַארעטיל עכעלטלעוו ןענעייל ךיוא טגעלפ ןוא

 ןעמונעגקעװַא טייקכעלגעמ עקיזָאד יד טציא ריא ייב טָאה חצור רעד .ןלירב

 ַא ריא רַאפ ןעוועג רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא סָאד זיא ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ןיא

 יז טָאה ןופרעד ןוא םירוסי עקידרדסכ יד ןיא לייוו ַא ףיוא ןסעגרַאפ וצ לטימ

 ָאטעג ןיא וטסנעק רשפא :ןטעב עמַאמ יד רימ טגעלפ רדסכ .ןטילעג קרַאטש

 ..ןצעמע ןופ ןבילבעג זיא רשפא -- ןלירב עקיסַאּפ רימ רַאפ ןעניפעגסיוא

 יד רימ טלייצרעד ,טעברַא רערעווש ןיימ ןופ טכַאנרַאפ קיטיירפ קידנעמוק

 -יורסיוא םורַא ןעייג עכלעוו ,םיצקש יד ןופ ,ץעגייש ַא ןעוועג זיא ָאד זא ,עמַאמ

 ךָאנ ןבילבעג ןענעז סָאװ ךעלטשער ענעבילברַאפ יד רעזייה עשידִיי יד ןופ ןעמ
 רָאּפ יירד ךיז טימ ןגָארטעג רע טָאה -- ,רעניווװנייא עשידִיי ענעטכָאשעגסיוא יד

 טָאה טרעדָאפעג רָאנ ,ןגיוא עריא רַאפ טסַאּפעג טוג רעייז טָאה רָאּפ ןייא ,ןלירב

 ..לטיה ַא -- םעד רַאפ רע

 תונכש ןיא טניוװעג טָאה רעכלעוו ,ץעגייש םעד וצ קעװַא ףכית ןיב ךיא

 ןוא שטילערַאק םירפא החּפשמ רענעטכָאשעגסיוא רעד ןופ זיוה ןיא ,ָאטעג ןופ

 ..ןלירב יד לָאמַאכָאנ ןָא טסעמ עמַאמ ןיימ .גנַאלרַאפ סעמַאמ ןיימ ןעוועג אלממ
 זיא'ס --- רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא טווּורּפ .היאר ריא וצ טוג רעייז ךיז ןסַאּפ ייז ,ָאי
 .."ןדירפוצ , זיא יז ,טוג

 וצ ןלירב יד גנַאל ןעוועג הכוז טשינ רעבָא טָאה עמַאמ עמערָא עטוג ןיימ

 סנגרָאמוצ טקערטשעגסיוא ריא ףיוא ךיז טָאה טנַאה עשירעדרעמ יד .ןצונַאב
 ,ירפ רעד ןיא

 יד ןוא לַאש רעקידבוט-םוי-תבש רענעדייז רעצרַאװש רעד ןוא םיכירכת יד
 -עגסיוא רעד ןיא עטמעשרַאפ ,עטמותירַאפ ןבילבעג ןענעז ?ןלירב עטסַאּפעגוצ;
 טָאה עמַאמ עטוג ענעסעגרַאפ-טינ קיביײא ןיימ ןוא בוטש רעבורח רעטקידייל
 רבק-ןסַאמ ןיא החונמ עקיבא ריא ןענופעג םישודק הדע רעד טימ ןעמַאזוצ
 .ב"שת תנש ,לולא ז"ט ,תבש ,םיכירכת יד ןָא ,עילָאּפַאז ףרָאד ןבעל

 לדָאד



 יקציװַאר ועדירנ יד

 חנ ןוא למהרבא רעדירב יד

 לציא ןופ ןיז עדייב --- יקציװַאר !
 ךעלטנגייא ןענעז -- הכלמ ןוא

 ןפוא ןקיבלעז ןפיוא ןעמוקעגמוא

 -ידִיי עננוי רעטנזיוט ערעדנַא יו

 -עג ןיימ רעבָא .םכותב םירוחב עש

 ןיא לָאז ךיא ,רימ ןופ טנָאמ ןסיוו

 -ייז ןקיביײארַאפ תורוש עטלייצעג

 -הבצמ רעזדנוא ןיא ןעמענ ערע

 ;ךוב

 ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד ןעוו

 יד .ןופ הטיחש יד טריפעגכרוד

 טרָאד ךיז טָאה ,ןדַיי רעיֵאנשעל

 רעד .יקציװַאר החּפשמ יד ןענופעג

 ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג רעקיטרָא

 ןופ ןטכָאלפעגמורַא בוטש  ןייא

 -לכעטש םיוצ ַא טימ ןטייז עלַא

 רעד ןיא ןענעז ןעוװועג .טָארד

 .ךרעב תושפנ עשידִיי 80 גייטש

 רעד ןופ ןגרָאמירפ םענעי ןיא ןרָאי-רעדניק יד ןיא יקציווַאר רעדירב יד

 1942 ץרַאמ ןט-13 םעד ,הטיחש

 ףיוא ,ָאטעג ןרעסיוא חנ ןוא למהרבא רעדירב יד ךיז ןעניפעג ,(תינעת רתסא)

 רעױּפ ַא .ןשטייד ןופ טכיזפיוא ןרעטוא ,קַאטרַאט ַא ןיא ץַאלּפ-סטעברַא רעייז

 רעד זַא ,יקציװַאר רעדירב יד טלייצרעד ןוא ץַאלּפ-סטעברַא םעד ףיוא ןָא טמוק

 עטנּפָאװַאב גנולײטּפָא רעסיורג ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא םיצולּפ זיא ָאטעג

 .יקַאטרַאט םוצ טייג גנולײטּפָא עטייווצ ַא ןוא ןשטייד

 ןופ ןסיירוצכרוד ךיז ןפוא ןטגַאװעג ַא ףיוא ןעגנולעג זיא רעדירב ייווצ יד

 ןגירקוצניירַא ןדִיי עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאוצ ןוא רעדרעמ עשטייד יד ןשיווצ
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 ןעמוק דלַאװ םעד ןיא .אנשעל ןופ טנגעגמוא רעד ןיא ,דלַאװ רענײסַאב ןיא ךיז

 ,טנגעג רעד ןיא תוטיחש ןופ עטעװעטַארעג ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדִיי ךָאנ ןפיולוצ

 ןדַיי 30 ךרעב דלַאװ םעד ןיא ךיז ןעניפעג ןעמַאזוצ

 -טניירפ עסיוועג טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ,רעדירב יד ,ייז

 ןעמוקַאב ףליה רעייז טימ ןוא רעפרעד עקימורַא ןוא ַאנשעל ןופ ןטסירק עכעל

 עכעלוו ,עּפורג-ןענאזיטרַאּפ עשידִיי עניילק ַא סיוא ךיז טעדליב םורַא ױזַא .רעוועג

 -עיסרעוויד ַא טריפעג ןוא זייּפש ךיז רַאפ טגרָאזַאב רעװעג ןופ חוכ ןטימ טָאה

 ,ןשטייד יד ןגעק טעברַא

 רָאי ַא ךרעב הביבס ןוא דלַאװ ןטנָאמרעד ןופ חטש םעד ןיא ןרירעּפָא ייז

 ערעדנא טימ גנודניברַאפ ןייק קידנבָאה טשינ ,עּפורג עקידנעטשלעז ַא יװ טייצ

 .ןדַאירטָא עשינאזיטרַאּפ

 יד ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה רעדירב ייווצ יד טימ ןעמאזוצ עּפורג עשידַיי יד

 ןופ לעפַאב ַא טיול ,רעראנ-ישטלאוו יד ןיא ןייגרעבירַא ןוא רעדלעוו רעניײסַאב

 ןוא ,"סוראלעב  ַאיַאקסטעװָאס; טכַאמ רעשינאזיטרַאּפ רעטסכעה רעלַאקָאל רעד

 ךיז טָאה סע ּוװ ,"סוראלעב ַאיַאקסטעװָאס, דַאירטָא םעד טימ ןקינייארַאפ ךיז

 .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןענופעג

 בַאטש םעניא קיליוויירפ ןדלָאמעג רעדירב יד ךיז ןבָאה 1944 גנילירפ ןיא

 יד עכלעוו ןיא ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןלעטשוצוצ גַאלשרָאפ ןטימ דַאירטָא ןופ

 ,טקיטיינעג טלָאמעד ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 -טימ זיא ייז טימ) .רעדלעוו רעניײסַאב יד ןיא קעווא ייז ןענעז קעווצ םעד וצ

 ,ןלױּפ ןופ טילּפ ַא ,לדנעמ רבח רעייז ןעגנאגעג

 ,רעדלעפ ,רעדלעוו ךרוד .געוו רעד ןעוועג זיא ןראפעג טימ לופ ,גנַאל ,רעווש

 .רעד קידנעײגמורַא ןוא קידנדיימסיוא ןעגנַאגעג ייז ןענעז ,ןּפמוז רעביא ,ןכייט

 "רָאטוכ, םעד וצ םולשב ןעמוקעגנָא ןענעז ייז זיב *סעדַאסַאז, ,ןכַאװ-יײצילָאּפ ,רעפ

 -נָא ןוא ףליה סנעמעוו טימ ,טסירק ןטעדניײירפַאב רעייז וצ ,דלַאװ רעניײסַאב ןיא

 ,ףָאטש-סיירפיוא םוכס ןרעסערג ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג ייז זיא סע ןעגנוזייוו

 -ישטלאוו ןיא עזַאב רעייז וצ ךיז ןרעקמוא רעייז רַאפ ןעהעש עטלייצעג

 ןכעלטנײרפטסַאג ןטימ הביסמ-סגנונעזעג ַא ייב שיט םורא קידנציז --- ,עראנ

 ןופ ,ךיז ןעניפעג ייז ּוו בוטש רעד וצ יװ ןעזרעד גנילצולּפ ייז ןבָאה --- רעױּפ

 ,ןטנאיצילָאּפ ןוא ןשטייד עדנַאב עטנפָאװאב ַא סױרַא טכירק ,רעמייב יד ןשיווצ

 סָאד .זיוה סָאד ןעלגנירוצמורַא ךיז ןעמענרַאפ ןוא ,םערָאפ-טייק ַא ןיא ןטָאשעצ

 ,ןטייז יירד ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןיוש זיא זיוה

 וצ ךיז ידכ טירש ןטגאוועג ַא ןייגַאב וצ ייז ןווּורּפ ןטנעמָאמ עטצעל יד ןיא

 ןיא טריפ סָאװ ,רעטצנעפ-ךיק ןכרוד זיוה םענופ סױרַא ןעגנירּפש ייז :ןעוועטאר

 סָאװ רעטעמ טרעדנוה רָאּפ יד ןפיולוצכרוד ןעגנולעג טעװ ייז ביוא .ןיירַא דלַאװ

 .ןרעו וצ םלענ ןסנַאש ןבָאה ייז ןלעוװ ,דלַאװ ןופ זיוה סָאד ּפָא טלייט

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדרעמ יד ןרעטש ןוא ןטערטּפָא רעייז ןקעד וצ ידכ

 .ןןשטייד יד ףיוא רעייפ ַא ייז ןענעפע ,טייז עטרעפ יד ןעלגנירוצמורַא טימַאב

 ,רערעטלע רעד ,למהרבא .עדנַאב רעד ףיוא רדסכ ייז ןסיש דלַאװ םוצ קידנפיול

 יּפָא ןרָאװעג זיא דלַאװ םוצ ייז רַאפ געוו רעד .טעדנּוװרַאפ רעטשרע רעד טרעוו
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 .ןטידנַאב יד ןופ טלגנירעגמורַא ןענעז ייז .לדנעמ טעדנּוװרַאפ טרעוו'ס .ןטינשעג

 (!לָאצ ןיא 80)

 ןיא ןשטייד עשירעדרעמ יד וצ טייהרעקידעבעל ןלַאפנײרַא קידנלעוו טשינ

 רעוועג םענעגייא ןטימ :טירש ןשידלעה ןטצעל רעייז ןעגנַאגַאב ייז ןענעז טנעה יד

 ..סנבעל עגנוי ערעייז ףוס ַא טכַאמעג ייז ןבָאה

 לדנעמ רבח רעייז ןוא רעדירב ייווצ יד ןעמוקעגמוא שידלעה ןענעז ױזַא

 ַא ןיא ןעמַאזצ ןגיל ייז ןוא רעדלעו רענײסַאב יד ןיא ,1944 יַאמ שדוח ןיא

 .ןעגנורּפשעג ןענעז ייז ןכלעוו ןופ רעטצנעפ ןרעטניה רבק-רעדורב

 טריפעגכרודַא טָאה דַאירטָא ןופ בַאטש רעד סָאװ ,גנושרָאפסױא רעד ןופ

 רָאטוכ ןקידתונכש ַא ןופ רעױּפ ַא זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,לַאפ םעד ןגעוו

 סָאד טָאה ןוא דניירפ רעייז ייב טייהנזעוונָא רעייז ןופ טסּוװרעד ךיז קילעפוצ טָאה

 .אנשעל ןיא ןשטייד יד ןבעגעגרעביא ףכית

 .א .ד

 עכענ ,שטילערַאק עליצ :סקניל וצ סטכער ןופ .סעטרבח טנגוי ריפ

 ,ענייא רָאנ .יקסווָאקטיפ ַאדיא ,יקסמינַאלס עמיס ,סדודיםייח

 ןענעז עקירעביא יד ,עקידעבעל ַא םױרַא דלַאוו ןופ זיא ,עמיס

 ןעמוקעגמוא רעדרעמ יד ןופ



 יקסװָארינשוק ןוחא לנימ

 ןופ ןופ --- יקסווָארינשוק ןרהא-לכימ

 .רערעל רעשיערבעה .ןַאמסוז םהרבא 'ר

 טריפעגנייא טָאה רעכלעוו ,עטשרע יד ןופ

 יד ,שטיװָאנַארַאב ןיא ,עלוש ןייז ןיא

 רע רעכלעוו ןופ ,הטיש תירבעב תירבע

 -נָא רעכעלסימָארּפמָאקמוא ןַא ןעוועג זיא =,
 -קריוורַאפ רעכיירגלַאפרעד ןוא רעגנעה

 -נעטש .גָאגַאדעּפ רענעריובעג ַא .רעכעל

 -ופעג ןיײלַא ןוא טריטנעמירעּפסקע קיד

 ןרעסעברַאפ וצ יוװ ןעלטימ ןוא ןגעוו ןענ

 סָאװ רעטשרע רעד .דָאטעמ-ןרעל םעד

 ,דליב טצונעג ןוא טריפעגניירַא טָאה

 .ןסַאלק:רעבייהנָא יד טימ גנַאזעג ,ליּפש

 סעידָאלעמ ןוא ןליּפש-רעדניק ןופ רבחמ

 -רַאפ וצ ידכ ,רעדיל-רעדניק ערעדנַא וצ

 ןענרעל תירבעב -תירבע םעד ןרעגנירג

 -ייז טָאה .רעטנַאסערעטניא סע ןכַאמ ןוא

 רעייז טימ טלָאצעגקירוצ םיא ןבָאה רעדניק יד ןוא רעדניק טַאהעג ביל רע

 טימ רעדניק עשידִיי רעטנזיוט ןגיוצרעד .ךיז ןענרעל ןטוג ןוא טייקנדנובעגוצ

 -- רקיע רעד ןוא ,ןטרעװ עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא רַאפ ,שיערבעה רַאפ עביל

 .לארשי-ץרא וצ ןוא רַאפ

 רעבָא רע זיא ,רחסמ ןיא ןלַאפכרוד עקידרדסכ ענייז ףיוא טקוקעג טשינ

 ןשיטסילַאיצַאס:שיטסינויצ םוצ רעבירַא ךיג רע זיא ,רוטַאנ רעד ןופ שטנעמ

 וצ עביל עשיטַאנַאפ .ןויצ-ילעופ וצ דלַאב ןוא ןויצ-יריעצ וצ רעַירפ ,לגילפ

 ןקיצנייא ןטימ ןוא ןבעל ץנַאג ןייז ןסירעג ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ ,תובא-ץרג

 רע .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טשינ זיא םולח ןייז .דרע ריא ןטעברַאַאב -- ליצ

 .קענַאדיײמ ןייק ןרָאװעג טּפעלשרַאפ רעדָא ,קסיװָאקלָאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא
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 יקסודרנָאװַאנ יקסנילעמעשט עינַאפ

 "יקסנילעמעשט (לטיג-ענייש) עינָאס

 ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסדוָארגָאװָאנ

 ןיא 1894 רעדַא 1893 רָאי ןיא ךרעב

 .ןעטיב

 ירַא ןרעטלע עריא ןענעז גנוי רָאג

 .עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעב

 ןעוועג זיא ,עסשַאב-הרש ,עמַאמ סעינָאס

 י"ליטש ריא ןיא .יורפ עזעיגילער-ףיט ַא

 ןייז יז טגעלפ טייקנדיײשַאב ןוא טייק

 וצ תורבח ענעדישרַאפ ןיא וויטקַא רעייז

 רַאפ .ןשטנעמ עכַאװש ןוא עמירָא ןפלעה

 ריא ןופ טיײיקמירָא יד ,רענעטיב עריא

 ֹוצ סערדַא רעד ןעוועג יז זיא ,לטעטש

 -תע ןַא ןיא ןדנעוו ךיז ןגעלפ ייז ןעמעוו

 יד; ןפורעג רַאפרעד יז טָאה ןעמ ,הרצ

 יד טימ טגעלפ יז ."ןעטיב ןופ עמַאמ

 ,םיריױטקַָאד וצ ןייג עקנַארק רענעטיב

 ןוא ןטּפעצער עטסיזמוא ייז רַאפ ןפַאש

 ריא ייב ןפָאלש ןביילב ייז ןגעלפ לָאמטּפָא

 .בוטש ןיא

 .ןיבר רעמינָאלס ןופ דיסח ַא ,הרות-ןב ַא ןעוװעג זיא ,השמ ,רעטָאפ רעד

 טָאה עשרַאװ ןיא לביטש רעמינָאלס ןיא .סרעציז-שיט סניבר ןוופ ןעוועג זיא רע

 -רעד ןעוועג זיא סָאד ,"ןוגינ ַא ביג השמ,, רעדָא "רענעטיב השמ, ןפורעג םיא ןעמ

 ביג; :רעטרעוו יד טימ םיא וצ ןדנעוו קידנעטש ךיז טגעלפ יבר רעד לייוו ,רַאפ

 ו ."ךוגינ ַא

 רעבָא רע זיא ,רחסמ ןיא ןלַאפכרוד עקידרדסכ ענייז ףיוא טקוקעג טשינ

 עזייר ַא ןופ ןעמוקמיײהַא טגעלפ עטַאט רעד ןעוו .טסימיטּפָא ןַא ןעוועג קידנעטש

 זַא ןענַאטשרַאפ בוטש ןיא עלַא ןיוש ןבָאה ,ןײרַא טנַאה ןיא לדיפ יד ןעמענ ןוא

 טָאה ןיבר ןרַאפ ןוגינ םעיינ ַא רעבָא .טכַאמעג טשינ רע טָאה ןטפעשעג עטוג ןייק

 .טכַארבעג ָאי רע
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 זַא ,טלָאװעג טָאה רעטָאפ רעד ןוא בוטש ןיא עטסטלע יד ןעוועג זיא עינָאס

 -ַאנמיג רעשיערבעה רעד ןיא טקישעג יז טָאה רע .םידומיל עשידִיי ןענעק לָאז יז

 ,"הידוהי, עיז

 "נע ןַא ןעוועג זיא ןוא םיריש עשיערבעה ןבירשעג עינָאס טָאה רָאי 123 וצ

 יז סָאװ ייס ןצרַאה םוצ טשינ ןעוועג סע זיא ןטַאט םעד .עקטסינויצ עשיטסַאיזוט

 ,ןגעוו עשיסרוקיּפַא ףיוא טייג יז סָאװ ייס ןוא ןכָאװ רעד ןיא "שדוק ןושל , טדער

 טנרעלעג ןיוש טָאה יז ןעוו עיזַאנמיג ןופ ןעמונעגּפָא יז ןוא ןגירקעג הטרח רע טָאה

 ,ןסַאלק ערעכעה יד ןיא

 "עג ןיוש ןענעז בוטש ןיא ןוא טכעלש קעװַא ןענעז ןטפעשעג סרעטָאפ םעד

 יז .החּפשמ רעד ןיא דניק קיצניג ַא רעייז ןעוועג זיא עינָאס .רעדניק טכַא ןעוו

 טימ ןפלָאהעג טָאה ןוא בוטש ןיא עגַאל רעד טימ טריסערעטניא לָאמעלַא ךיז טָאה

 יד ,טנרעלעג ךיז ןײילַא ןוא סעיצקעל ןבעגעג טָאה יז .טנעקעג רָאנ טָאה יז סָאװ

 .בוטש ןיא ןבעגעגּפָא יז טָאה ,טנידרַאפ טָאה יז סָאװ ,סעיצקעל יד ןופ סנשָארג

 לא לא
4 

 "עד .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא עינָאס זיא גנוי רָאג
 טָאה רע .ןטַאט םעד דצמ דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ףיוא ןפָארטעגנָא יז טָאה טלָאמ

 ןבירטרַאפ טייצ רעסיוועג ַא ףיוא וליפא ריא טָאה רע .המחלמ טרעלקרעד טושּפ ריא

 ,בוטש ןופ

 "וטש רעטייוו ןוא טעברַאעג טָאה יז .טיה ןעיינ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה עינָאס

 סָאװ ךעלדיימ רענעטוב יד ןופ *ןירָאטקעטָארּפ , יד יז טרעוו טייצ רעד ןיא .טריד

 ,טיה ןעיינ םייב ןטעברַא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוק ןגעלפ

 ךיז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב

 ,רעטעכרַא עשידִיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא

 ,עשרַאװ ןיא ןייארַאפ רעכַאמ-שולעּפַאק םעד ןופ ןירעדנירג יד ןעוועג עינָאס זיא

 ,ןייארַאפ ןיא ןירַאטערקעס עטשרע יד ןעוועג ךיוא זיא יז

 יד ןופ בוטש ןיא ,"רָאכ:רעסָארג; ןטשרע םעד ןפַאשעג ךיוא טָאה עינָאס

 ,סַאג עקסרעטַארפינָאב ףיוא ,ןָאמָאלַאס סעטרבח

 -נייא יד ןעוועג ןלױּפ ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא עינָאס

 ןופ גנוריפנָא עטסכעה יד ,"דנוב; ןופ וויטקעלָאק רעװעשרַאװ םעניא יורפ עקיצ

 ןלױוּפ ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעקיטסלָאמעד רעד

 ןופ ןטסערַא-ןסַאמ טריפעגכרוד טכַאמ:עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה 1916 ןיא

 -עג טריטסערַא ךיוא זיא'ס .ןלױּפ ןיא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןופ גנוריּפנָא רעד

 טקישרַאפ טלָאמעד זיא עינָאס ."דנוב, ןופ *וויטקעלָאק; רעצנַאג רעד טעמכ ןרָאװ

 -וצ יז ןעמ טָאה רעטעּפש .גנוטסעפ רעגרעבלעפַאה ןיא ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג

 ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא ,ןליױּפ ןייק טקישעגקיר

 ןלױּפ ןיוש זיא ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא עינָאס ןעוו

 סיורג כוטש ןיא טפערט ןוא םייהַא טמוק יז .הכולמ עקידנעטשטסבלעז ַא ןעוועג

 ןברק ַא ןעועג זיא עכלעוו ,רעטומ רעד ןופ טיוט ןכָאנ העבש טציז'מ ,רעיורט
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 ןיא טעװעשובעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עימעדיּפע-סופיט רעכעלקערש רעד ןופ

 ,ןלױּפ

 .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעטייוו ךיז טָאה עינָאס

 עגנַיי סָאד .טייקיעטעט עשיגָאגַאדעּפ טימ ןבעגעגּפָא ךעלכעזטּפיױה ךיז טָאה יז

 -על ַא טכַאמעגכרודַא טָאה עינָאס .ןסקַאװעצ ךיז זיא ןזעוו-לוש עכעלטלעוו-שידִיי

 ?לוש-רעסָארג, יד .טעברַא-לוש רעד ןערב טימ רעביא ךיז טיג ןוא רַאנימעס-רער
 ךיז טנרעל ןוא רעדניק יד טימ טנרעל יז .לוש ריא זיא 29 עקצילעמרַאק ףיוא

 .ןענרעל טשינ ךיז לָאז עינָאס ןעוו טייצ ַאזַא טשינרָאג קנעדעג ךיא .,ןיילַא

 טפַאשלעזעג רעד ייב טעדנירג ןָאסרואינש לשיפ רעטנרעלעג רעטסּוװַאב רעד

 טרָאד ןבָאה סע .רעדניק עוויטקעפעד רַאפ עלעטש-סגנוטַארַאב ַא (עזָא) "זָאט,

 -רָאפ עשיגָאגַאדעּפ יד ןעוועג זיא עינָאס ןוא םיריוטקָאד-ןיצידעמ יירד טעברַאעג

 עלַאמרָאנ-טשינ יד ןופ ןעמייה יד ןכוזאב וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה יז .ןירעש

 -רעטַאמ יד טימ ןענעקַאב ךיז ,ןבעל רעדניק יד הביבס ַארַאפ סָאװ ןיא ןעז ,רעדניק

 וצ סיוא טמוק רעדניק יד עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב עקיטסייג ןוא עשילַארָאמ ,עלעי

 'פָארּפ םוצ ייז ןלעטשוצ ןוא ןטעברַא יד ןביירשנָא טגעלפ יז .ךיז ןעלקיוװטנַא

 .ןָאסרואינש לשיפ

 ךיוא רעבָא ,טעברַא עטנַאסערעטניא ןא רעייז ןעינָאס רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 -רעדניא .טייקיטט רד ןיא ךעלדימרעדמוא ןעוועג זיא יז .עטגנערטשעגנָא ןַא רעייז

 -בָא וצ רעזייה יד רעביא ,"זָאט, ןיא גָאטימכָאנ ,"לוש-רעסָארג; רעד ןיא ירפ

 ןיילַא ,רעדניק יד ןגעוו ןטעבַאר יד ןטיירגוצ ןטנוװָא יד ןיא ,רעדניק יד ןריוורעס

 .ןענרעל ךיז

 -ימָאק-לַארטנעצ רעד ןוא הפירש-טלעוו עטצעל יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 ןעוועג עינָאס זיא ,ןלױּפ-חרזמ ןייק ךיז ןרָיוקַאװע וצ ןסָאלשַאב טָאה "דנוב,, ןופ טעט

 ןריפוצנָא ןרָאװעג טױרטרַאפנָא זיא'ס ןעמעוו םירבח עטלייצעג עכעלטע ןופ ענייא

 ,סיצַאנ יד ןגעק טייקיטעט רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד טימ

 .פייקשידלעה רענעטלַאהַאב רעסיורג ריא ןיא עינָאס סױרַא ךיז טזייוו ָאד

 רעד ןיא ,ןטקנוּפ-גנוזיײיּפשַאב יד ןיא ,ןלוש עלַאגעלמוא יד ןיא ,םוטעמוא זיא יז

 .עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ,גנוריפנָא רעלַארטנעצ

 -עסילַארענעג רעד ,ןַאמ ןיא) ןעװעטַאר וצ ךיז ןטייקכעלגעמ טַאהעג טָאה יז

 טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה יז .(עקירעמַא ןיא ןעוועג ןַאד זיא ,"דנוב , ןופ רַאטערק

 -מוא ריא ןיא ,טעברַא ריא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה סָאװ ץַאלּפ םעד ןזָאלרעביא

 ןוא טפמעקעג ייז טימ ןעמַאזוצ ,ןסַאמ עשידִיי יד טימ טבעלעג .עביל רעכעלדנע

 ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןוא ןרָאװעג טריפעגסיױרַא -- ןעמוקעגמוא ייז טימ ןעמַאזוצ

 רַאשזעי עליצ



 ןײטשּפיוּפ ענַאט

 "יב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ענַאס

 רע זיא גנוי רָאג .1900 רָאי ןיא ,ןעט

 יד) ןרָאװטג טדנלערַאפ ןוא טמותירַאפ

 רעטָאפ רעד ןוא ןברָאטשעג זיא רעטומ

 ןגיצרעד .(עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא

 ןיוש רע טָאה ןעבאב ןייז ייב ןרָאװעג

 םעט םעד טליפעג טייהדניק ןייז ןופ

 -פיוא ךיז רע טָאה רעטעּפש .טיונ ןופ

 .ספסוי-לדוי עקייח ייב ןטלַאהעג

 -רעל ןרָאפעג רע זיא 1911 רָאי ןיא

 .הבישי רעשטיוָאנַארַאב רעד ןיא ןענ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ קירוצ ןעמוקעג

 ןױוש ָאד ןוא המחלמ-טלעו רעטשרע

 ןופ טייצ רעצנַאג רעד תעב ןבילברַאפ

 טָאה ענַאס .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד

 ןופ דניק ַא .טעברַא-סגנַאװצ לטיּפַאק ןקירעיורט םעד ןופ םונהיג םעד טכַאמעגכרוד

 -יא רעד ןשיוװצ רע זיא ,ןעקנעד ןוא ךיז ןפיטרַאפ וצ ,ןענרעל וצ טגיונעג ,טיונ

 ןיא ןפַאשעג ,1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ ,טָאה סָאװ עּפורג רעשיטסילַאעד

 עויטקַא עריא וצ טרעהעג רע .*ןײרַאפ-רעטעברַא ןשיאײטרַאּפמוא; םעד ןעטיב

 .רעוט

 הנותח טָאה רע ּוו שטיוװָאנַארַאב ןיא ןרָאפעגרעבירַא רע זיא 1920 רָאי ןיא

 ןצנַאג ןייז טימ זיא ענַאס רעבָא ,בלעוועג ַא טנפעעג רע טָאה הליחתכל .טַאהעג

 רע ,ךַאפ ַא סיוא ךיז טנרעל רע -- "רחסמ/ וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ ןזעוו

 .רעלַאמ ַא טרעוו

 -רעטעברַא רעשידִיי רעקיטרָא רעד ןיא ךיז רע טקילײטַאב שטיווָאנַארַאב ןיא

 לײטנָא ןויטקַא רָאג ַא טמענ רע .טפַאשרעריפנָא ריא ןיא רדסכ זיא רע .גנוגעוװַאב

 עשידִיי יד ןופ גנוגעווַאב-רוטלוק ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ ,רעשיטילָאּפ רעד ןיא

 עקיטכיוו ייר ַא רע טמענרַאפ "דנוב , ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא יװ .רעטעגרַא

 זיא 1923 רָאי ןיא .גנוגעוַאב רעד ןופ סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ יד ןיא ןטמַא

 ,"רעדניק ערעזדנוא רַאפ, טפַאשלעזעג-לוש רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא רע

 ןעמַאזצ .עיצקַאער רעשילױּפ רעד ךרוד טכַאמרַאפ לַאטורב ױזַא טרעוװו סָאװ

 ,יקסנעטיב םוחנ ,יקסווָאקבָאד לשריי :גנוטלַאוװרַאפ רעד וצ ןַאד ןרעהעג םיא טימ

 רע .יקסוװָאבלָאק דוד ןוא יקסוװָאלָאקָאס רעטלַא ,ןַאמרעּפוק ןבואר ,ץעבַאר הקבר

 רַאטערקעס ןוא ןעניירַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר םעד ןופ דילגטימ ךיוא זיא

 .ןירַאפ-רעטעברַא-יוב םעד ןופ
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 ןלַאעדיא ענייז ןבילבעג יירט רע זיא ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל םעד זיב

 ,םירבח עטנעָאנ ענייז רָאנ טשינ טרעהעגוצ ץרא-ךרד טימ ךיז ןבָאה טרָאװ ןייז וצ

 יד ןופ ענייא ןזעוועג זיא רע .ןעגנוטכיר עשירענגעק ,ערעדנא ןופ ךיוא רָאנ

 .גנוגעווַאב רעד ןופ ןטלַאטשעג עטסנייפ

 הטיחש רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז להשמ ןוז ןייז ןוא ענ;גס

 ןענעז ,לחר ןוא לשיר ,רעטכעט ייווצ יד ןוא האל-עשַאח יורפ ןייז .(1942 םירוּפ)

 -מעטּפעס ןט29 םעד .הטיחש רעשטיווָאנאראב רעטייווצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ,1942 רעב

 שטיװָאנַאזַאכ עזָאו עטרנה רעורנוא

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ

 -רעד ןעמונעג ךיז ןבָאה סע זַא ,המחלונ

 ןעגנַאלק יד לטעטש רעזדנוא וצ ןגָארט

 ןיא ןכורבסיוא ערענָאיצולָאװער יד ןופ

 םירבח עּפורג ַא רימ ןבָאה ,דנַאלסור

 זדנוא ייב ךיוא ןוומ רימ זַא ,ןסָאלש ;ב

 ןריזינאגרָא וצ ךיז ןעגנאפנָא לטעטש ןיא

 ןריפ ןוא זיירק זיא-טשינ-רעסָאװ ַא ןיא

 טייקיטעט עלערוטלוק-ךשלטפאשלעזעג ַא

 ,טנגוי רענעטיב רעד ןשיווצ

 -אזינאגרָא יד ןלעטשוצפיוא ױזַא יו

 -ַארּפ ןכלעוו טיול ןוא םערָאפ עלענָאיצ

 -עג טשינ ןײלַא ךַאנ רימ ןבָאה ,םצרג

 -עג וויטקניטסניא זיולב ןבָאה רימ .טסּוװ

 ןעמ ןעק טנעה עטגיילרַאפ טימ זַא ,טליפ

 ןרעו ןוטעג זומ סעּפע ןוא ןציז טשינ

 -- טגָאזעג יװ --- ןײטשוצּפָא טשינ ידכ;

 עקַאט זיא ."טלעוו רעקימורַא רעד ןופ

 ַא ףיוא ןעמיטשַאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 רעכלעוו ףיוא ,גנוטַארַאב ַא טנוװַא ןסיוועג

 נ"א ןייארַאפ ַא ןיא טנגוי רענעטיב יד ןריזינאגרָא סָאד ןרעוו ןסָאלשַאב לָאז סע

 ?ןעמָאנ ַאזַא אקווד סעּפע סָאװרַאפ ."ןייארַאפ-רעטעברַא ןופ קעטָאילביב רענעטיב,

 סָאװ סערושָארב ןוא רעכיב רָאּפ עטלייצעג יד טימ ,קעטָאילביב רענעטיב יד לייוו

 ןיא לָאר עקידנטיײדַאב ַא טליּפשעג ןָא קידנעטש ןופ טָאה ,טגָאמרַאפ טָאה יז

 (עטיושנאזַאכ עזַאר
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 -ַאדנּפ םעד טעדליבעג ןוא לטעטש ןופ ןבעל ןלערוטלוק-ךעלטפַאשלעזעג םעד

 ףעטיב ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער ַא ןופ םוקפיוא ןרָאפ טנעמ

 ןעוו ,ןרָאי עקידרעִירפ רָאג יד ןופ ךָאנ עיצידארט ַא ןעוועג ןיוש זיא סע

 "ירד עסיורג ַא ענייא -- ןקירבַאפ ייוצ עריא טגָאמרַאפ טָאה לטעטש סָאד

 רעבָא ,ערענעלק ַא קירבאפ-רעדעל יד עטייווצ יד ןוא קירבאפ-ךוט עקיקָאטש

 עלַא ןלָאז ןקירבאפ ייווצ יד ןופ רעטעברַא יד זַא ,לָאצ רעקידנגונעג ַא טימ ךיוא

 ןסָאלשַאב ךיוא ןבָאה רימ .קעטָאילביב רעמערָא רעד םורַא ןריּפורג ךיז לָאמ

 ןענעז עכלעוו ,סעקרושָארב ןוא ךעלכיב עלַא ץַאלּפ ןייא ןיא ןרירטנעצנָאק וצ

 ךיא) זדנוא ןופ רענייא ןוא ,םירבח עפורג רעודנוא ןשיוװצ טײרּפשעצ ןעוועג

 -ַאב רעדָא םינָאלס ןייק ןרָאפוצ לָאז (ןעוועג זיא סָאד רע טשינ ןיוש קנעדעג

 טניימעג רימ ןבָאה םורַא ױזַא .רעכיב עיינ לסיב א ךָאנ ןפיוקוצ ןוא שטיווָאנאר

 קידנטיידאב ןרָאיהמחלמ יד ןיא זיא עכלעוו -- טנגוי רענעטיב יד ןעִיצוצנײרַא

 -עג רימ ןבָאה .םַאר רעטריזינַאגרָא-ךעלטפַאשלעזעג ַא ןיא -- לָאצ ןיא ןסקאוועג

 ןוא ,רעכיב יד טימ ןיהַא ןגױצעגנײרַא ךיז ,קיניײלַא עקכרב ייב רעמיצ ַא ןעגנוד

 -רַאפ ןיא טָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב-רעטעברַא ןַא יו טייקיטעט רעזדנוא ןעגנַאפעגנָא

 ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא ןסקאוועצ ךיז ןייפ ץנַאג ןרָאי-המחלמ-ךָאנ ענעי ןופ ףיול

 זײּפש ןלייטרַאפ סָאד ,לשמל יװ ,ןטייהנגעלעגנָא עקיטרַאנגיא עקידלטעטש עלַא

 רַאפ ךיק עשלהק ַא ןפַאש ,עקירעמַא ןופ ןעמוקַאב ןגעלפ רימ עכלעוו ,ןכַאז ןוא

 םייב לָאר עקיטכיוו א טליּפשעג טָאה עכלעוו "קדצה:תניל, ט ןריזינַאגרָא ,עמערָא

 -עדיּפע-סופיט רעד ןופ תונברק ןעוועג ןאד ןענעז סָאװ סעילימַאפ עמערָא ןפלעה

 ,בוטש ַא ןיא ריפ ,יירד וצ קנַארק ןגעלעג ןוא עימ

 טלדנַאהַאב ןוא עּפורג ַא ןסעזעג ןענעז רימ ןעוו ,ןטנװַא ענעי ןופ םענייא ןיא

 ענעגייא ןיא לייוו ,שטיװָאנַארַאב ןופ רענדער ןסיוועג ַט ןדַאלניײא ןופ עגַארפ יד

 רעייז ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא רימ ןענעז ןטפערק עשירענדער עלעוטקעלעטניא

 ַא טוט ןוא טנַאה ןיא עקרושָארב ַא טימ לדיימ קידעבעל גנוי ַא ןיירצ טפיול ,םערָא

 ,םירבח, :טנעקעג גנַאל יו טסייוו רעוװ ןיוש זדנוא טלָאװ יז יוװ ןָאט ַא טימ גָאז

 רַאפ סָאד ךיא לע טליוו ריא ביוא .ךַאז עטוג רעייז ַא ט:כארבעג ךייא בָאה ךיא

 -ָארב יד ןוטעג ןפע ןַא יז טָאה ץַאלּפ ןפיוא דלַאב עקַצט ןוא ?ןענעיײלרַאפ ךייא

 ךיז ןשיווצ ןבָאה רימ .שיסור קידהיחמ א ןעגנולקעצ ךיז טָאה סע ןוא עקרוש

 ןבָאה טָא זַא ,קנַאדעג ןקיבלעז ןטימ עלַא ,ןעקניוווצרעביא קידיירפ ןבױהעגנָא

 זיא סָאד .עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןיא חוכ ןטנעגילעטניא ןַא ןגירקעגניײרַא רימ

 ,טנַאקַאב קיניײװ רעייז ןעוועג טלָאמעד זיב זדנוא זיא סָאװ שטיווָאנַאזַאכ עזָאר ןעוועג

 -עג המחלמ רעד זיב ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ןופ דניק ַא ןיילַא

 רעשיסור רעדיל ןיא גנויצרעד ריא ןגירקעג יז טָאה ,ץיליהָאמ ףרָאד ןיא טניווװ

 -לוש רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןשיװצ טבעלעגסיוא ךיז ןוא עיזַאנמיג

 ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב םייהַא יז זיא ןעמוקעג .טנגוי

 ןיא ףרָאד ןופ ןבילקעגסױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע יד טימ ןבילברַאפ ןיוש

 ןסירעגּפָא גנילצולּפ זיא עכלעוו ,המשנ ַאזַא סָאװ רעדנּוװ ַא זיא ,ונ .ןירַא לטעטש

 ,הרושב רעד ןופ טיירפרעד ױזַא ךיז טָאה ,הביבס רעלערוטלוק ריא ןופ ןרָאװעג

 ליצ ַא רַאפ ךיז טלעטש עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא ןַא לטעטש ןיא ךיז טפַאש סע זַא
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 -עטש םענעפָאלשרַאפ םענענַאטשעגּפָא םעד ןיא רוטלוק לסיב ַא ןטײרּפשרַאפ וצ

 ?ןבעל ןשלט

 ,טגָאמרַאפ טשינ עקַאט יז טָאה ןטייקיעפ עשירָאטאזינאגרָא עסיורג ןייק

 טָאה עכלעוו ,עטרבח ענעבעגעגרעביא ןוא עיירט ַא רעייז יז זיא ןעוועג רעבָא

 ןעועג רעטעּפש זיא ןוא םירבח זיירק רעזדנוא ןשיווצ ןבעל ליפ ןגָארטעגנײרַא

 זדנוא ןעמוק טנוװָא ןדעי טגעלפ יז .טעברַא רעזדנוא ןופ ןטיבעג עלא ףיוא קיטעט

 -יצכַא יד ןופ עטכישעג רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןענעיילרָאפ סעּפע

 ןדער ןוא ןענעייל וצ טַאהעג ביל קידנעטש טָאה עזָאר .ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעק

 ייוצ יד ןגעוו לעיצעּפס ,ןרענָאיצולָאװער עשיסור יד ןופ ןטַאט-ןדלעה יד ןגעוו

 המשנ רעטוג ריא טימ עזָאר .שטילוסַאז ַארעיװ ןוא ַאיַאקסװָארעיּפ ַאיּפָאס ןדלעה

 ןייארַאפ רעזדנוא סָאװ סעבַאגפיוא ענעדיישרַאפ יד וצ ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא

 טגעלפ סע ןעוו ,דימ ןליפ טשינ לָאמנייק ךיז טגעלפ ןוא טמיטשַאב ריא רַאפ טָאה

 ,לטעטש ןיא סעילימַאפ עמערָא יד ןופ טיונ יד ןרעדניל ןפלעה םייב ןעלדנַאה ךיז

 סעזָאר רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןייז טעו טייצ רענעי ןופ דָאזיּפע רעניילק ַא

 -סופיט רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקסטוג

 -כענ ןופ טעברַא ןוא "קדצה:תניל, םעד טריזינַאגרָא ןבָאה רימ ןעוו ,עימעדיּפע

 ןופ םענייא ןדעי ןעמוקסיוא טגעלפ'ס זַא ,ליפ ױזַא ןעוועג זיא עקנַארק יד ייב ןקיט

 ןקישוצ טזומעג לָאמ ןייא טָאה'מ זַא ןוא ."הניל, ַא ףיוא ןייג ךָאװ ַא לָאמ 372 זדנוא

 קנַארק טסנרע רעייז ןגעלעג זיא עכלעוו ,עמַאמ סנרהַא קחצי וצ םירבח רָאּפ ַא

 יד ץזָאר זיא ,ןקיש וצ עטסיל רעד ןופ ןעמעװ ןעוװעג טשינ ןיוש זיא סע ןוא

 טשינ טכַאנ עטייווצ יד ןיוש טָאה יז סָאװ קידנקוק טשינ ןטָארטעגסױרַא עטשרע

 בָאה ךיא זַא ןוא ."ןענכַאי וצ ןייג עדייב ןלעוו רימ ,עקהמלש ,םוק. .ןפָאלשרעד

 סעכ ןטכַאמעג א טימ יז טָאה ,ןענעייל םוצ לכיב ַא ךיז טימ ןעמענטימ טלָאװעג

 וצ ןקיטכענ טייג ןעמ ןעװ זַא ,קידנגָאז לכיב סָאד טנַאה ןיימ ןופ ןוטעג סיד ַא

 רעד ךיוא ךימ טנָאמרעד סע .ןעניז ןיא ןבָאה טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ,ןקנַארק ַא

 -ביב רעזדנוא ןטלַאהַאב ֹוצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןעוו ,טכַאנ רענעי ןופ דָאזיּפע

 עזָאר ,תולייח עשילוּפ עקידנעמוקנָא יד ןטרַאװרעד םייב ,דרע רעד ןיא קעטָאיל

 דלַאב םוק ןוא לדיר ַא ץעגרע גירק ןוא ייג ,עקהמלש, :ןוטעג גָאז ַא רימ וצ טָאה

 -יליוּפ יד רעדייא רעכיב יד ןטלַאהַאב ןוא בורג ַא ןבָארגסױא ףרַאד ןעמ .קירוצ

 זיא לדיר ןטימ טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא זיב ."ןעמוקנָא ןלעוװ ןּפַארטַאס עש

 ױזַא לדיר ךָאנ לדיר ןטָאשעג ןוא דרע רעד ןיא ינק יד זיב ןענַאטשעג עזָאר ןיוש

 .טגָאזעג יז טָאה -- "דרע רעד ןיא ןגיל טשינ גנַאל סָאד לָאז יאוולה, .ןישַאמ ַא יו

 לעוו גָאטייװ ןוא רעצ ןפיט טימ .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק סָאד לעװ ךיא ,ןיינ

 עניימ ןופ ןטלַאטשעג ענייש עכעלרעה יד ןגיוא עניימ רַאפ ןעז קידנעטש ךיא

 ןענעז עכלעוו ,עכָאּפע רימ רַאפ רעקידפושיכ רענעי ןופ םירבח עקיצרַאה ערעייט

 "יא ענייש ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןטינשרַאפ קיטייצירפ ןוא םַאזיורג ױזַא

 עלַא יד ןסעגרַאפ טשינ ןעק ךיא יװ ױזַא ,ןסעגרַאפ טשינ ייז לעװ ךיא .ןלַאעד

 יד ןופ ןענעז עכלעוו ,ענעגייא ןוא עדמערפ ,רעדניק ןוא סעמַאמ ,סעטַאט ערעייט

 קנעדנָא רעקיטכיל רעייז לָאז .ןרָאװעג טקיליטרַאפ םַאזיורג רעדרעמ-ןשטנעמ

 עקילייה סָאד רימ ןלָאז ןסעגרַאפ טשינ .םלוע ןורכז ַא רַאפ ןעניד ןעמעלַא זדנוא
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 ןרעוו טליקרַאפ טשינ לָאמנײק טעװ סָאװ טולב סָאד ,םישודק עלַא יד ןופ טולב

 ,המקנ וצ ןפור ןוא ןענָאמ טעוװ ןוא

 .ערעייט ןוא עטסביל ערעזדנוא רַאפ !המקנ

 .קנעדנָא רעייז ערע

 שטיװַָאטַארנַא ןוחא 'ר

 -על טייצ עסיוועג ַא ןעטיב ןיא ןעוועג

 ,שטייד ןוא שיסור ,שַיערבעה רַאפ רער

 -עּפס .טשרעהאב םָאקלופ טָאה רע עכלעוו

 :טירַא ןוא קודקיד ןיא ךיז טריזילַאיצ

 .קיטעמ

 -ַאֹּפ ןיא ןריובעג .ןרעטסקע רענעזעוועג

 -ָאלס ןשיווצ עלעטעטש ןיילק ַא -- עקנָאל

 רעמערָא ןַא ייב -- שטיווָאנַארַאב ןוא םינ

 -לע ןיא רע טזָאלרַאפ ,עילימַאפ-רעטעברַא

 קעװַא טייג ,םייה ןייז רָאי 12 ןופ רעט

 ןענרעל ךיז "טלעוו רעסיורג, רעד ןיא

 ,עניַארקוא רעד ףיוא ןַאמוא ןייק ןָא טמוק

 ןבעג טימ ןרָאי עלַא יד סיוא ךיז טלַאה

 -יק ןיא ןײגנײרַא ךיז טיירג ןוא ןקָארוא;

 ענעדישרַאפ בילוצ .טעטיזרעווינוא רעווע

 -וצרעביא ןעגנוווצעג ןעגנוגנידַאב ערעווש

 .םייהַא ךיז ןרעקמוא ןוא ןרידוטש ןייז ןסייר

 ןופ סרעדנוזַאב ,םיאיבנ יד ןופ רערערַאפ רעסיורג ,ך"נת ןופ רעבָאהביל ַא

 .טפָא טריטיצ רע ןעמעוו ,סומע ןוא לאזחהי ,והימרי ,והיעשי

 רענעי ןיא רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס ןעמעוו ייב ,ןעטיב ןיא רעקיצנייא רעד

 -עג עטשרע יד ןופ ןוא "דָאכסָאװ; לַאנרושז רעשידִי-שיסור רעטמירַאב טייצ

 -- "רַאװָאלס, ןסיורג ןטשרע םענענישרעדיגנַאל טשינ ןאד םעד ןבָאה וצ עטלייצ

 עשוהי ןטנרעלעג ןסיורג םעד ןופ שטייד-שיסור-שיערבעה ףיוא ךוברעטרעוו

 - .גרעבנייטש

 טליּפשעג לָאמַא טָאה סעכלעוו ,די-בתכ -- *קרעשטָאּפ, םענייש ןייז בילוצ

 -ָארּפ, ןביירש םיא וצ ןעמ טמוק ,שיסור טוג ןענעק ןייז בילוצ ןוא עילָאר ַאזַא

 ןעמוק םיא וצ ךיוא טגעלפ'מ .טלָאצַאב ןעמונעג טשינ עמערָא ייב ."סעינעש

 ,ןטַארַאב ךיז ,הצע ןַא ךָאנ

 ךעלרע רעייז ,שטנעמ רעליטש ,רענעדײשַאב רעייז ַא ,לַארעביל רעסיורג ַא

 ,קילייה ןעוועג םיא ייב זיא טרָאװ ןטלַאה ןוא
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 סע
 ןדער
 ...עטיוט

8 
 דעביא אד ןביג רימ

 ן'פ עיּפָאקַאטָאפ יד
 סע סָאװ ,ווירב םעד
 -טַאלז ןבירשעגנָא טָאה
 ריא ןוא יקצַאינשיװ עק
 וי לרעטכעט קירָאי0
 ןוא ןַאמ רעייז וצ עט
 -צַאינשיװ חשמ רעטָאפ
 טנעיפעג רעכלעוו ,יק
 .עקירעמַא ןיא ךיז

 -עג זיא ווירב רעד
 ךָאנ ןרָאװעג ןבירש
 הטיחש רעטשרע רעד
 זיא רע .ןעטיב ןיא
 ןבעגעגרעביא  ןרָאװענ
 רעטנָאמרעד רעד ךרוד
 טימ ,טסירק ַא וצ יורפ
 "וצרעביא השקב רעד

 "עמַא ןייק םיא ןקיש
 -למ רעד ךָאנ עקיר
 ,טליפעג טָאה יז .המח
 םולש םעד טעװ יז זַא
 .ןבעלרעד טשינ

 -נוא יו םעד ךָאנ
 -ַאב זיא טנגעג רעזד
 טָאה ,ןרָאװעג טיירפ
 -סַאמ .ק רעיױּפ רעד

 -ָאק ףרָאד ןופ ,יקסַאל
 ןבעגעגרעביא ,עװָאנַאכ
 "ורב םעד ווירב םעד
 -עגמוא רעד ןופ רעד
 טָאה רעכלעוו ,רענעמוק
 ןיא טעװעטַארעג ךיז
 -רַאּפ ַא יו רעדלעוו יד
 ,רענאזיט
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 "ףעקלעפ ןופ רעדרעמ, ךוב םעניא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ רעטעּפש זיא ווירב רעד

 ."עטיוט ןדער ס, לּפעק ןרעטנוא ,גרובנערע ַאיליא ןופ

 .ךוב סגרובנערע .א ןופ ןעמונעגסיורַא זיא ווירב ןופ עיּפָאק עשיפַארגָאטָאפ יד

 רַאונַאי ןטס20 םעד דלַאװ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעדניק ייווצ עריא ןוא עקטַאלז

 .א .ד .1943 רַאי ןופ

 .א .ש .פ ,שזנארא ,טענשיוו רעטסימ

 ,1942 ילוי רעט1

 !עטסרעיײט עניימ עלַא וצ ןוא עלעקשיומ ןיימ

 -רָאפ ןענעז 1942.7.25 םעד .הטיחש רעכעלרעפעג ַא ךָאנ טציא ןענעז רימ

 -עג ןענעז'ס .תוטיחש-ןסַאמ ,טעטש עקירעביא עלַא ןיא יוװ ,זדנוא ייב ןעמוקעג

 -יור יד ןופ טיוט ןכעלקערש ַא טימ ןעמוקעגמוא ןענעז 850 .ןשטנעמ 250 ןבילב

 -עג עקידעבעל ךעלרעדניק .ןפרָאװעג ןטעזָאלק יד ןיא טניה יו .טנעה עשירעב

 ךיז טעוו סע זַא ןיימ'כ .ןביירש טשינ ךיא לעוװ ךס ןייק .רעבירג יד ןיא ןפרָאװ

 -נוא ןוא ןדיל ערעזדנוא ןבעגרעביא ןענעק טעוװ סָאװ ,שטנעמ ַא ןעניפעג ךָאנ

 ?גנַאל יו ףיוא רעבָא ,ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג ךָאנ זיא זדנוא .דָאבטולב רעזד

 -נעָאנ ערעזדנוא רימ ןגָאלקַאב קיפיולרָאפ ןוא טיוט ןפיוא רימ ןטרַאװ גָאט ןדעי

 .ייז ןופ רכז ןייק ,ָאטשינ ןיוש זיא ,עלעקשיומ ,עילימַאפ ןייד .ערעייט ןוא עט

 ןוא ןביירש וצ ךעלגעממוא זיא'ס .ןקידנע לע ךיא .אנקמ ייז ןיב ךיא רעבָא

 טנעק ריא סָאװ עקיצנייא סָאד ןוא טנוזעג עלַא טייז .ןייּפ רעזדנוא ןעיירשוצסיוא

 -ַאק ַא -- ןעַירשעג דלַאװג .רעדרעמ ערעזדנוא ןיא המקנ זיא ,זדנוא רַאפ ןוט

 ןעמעלַא ךייא ןגעזעג ךיא .קרַאטש ,קרַאטש ךייא שוק ךיא .ייז ןיא המקנ עקשטיּפ

 ,טיוט סנעמעלַא רעזדנוא רַאפ

 אקט אלז

 ((עיליופ ןופ טצעזעגרעביא ,עטוי ןופ וירב רעד)

 !רעטָאפ רערעייט

 -רַאפ רָאנ ,ןבעל רעייז ךיז טליוװ זדנוא .טיוט ןרַאפ ריד טימ ךיז ןגעזעג ךיא
 רעדניק עניילק לייוו ,טיוט ןרַאפ ארומ ױזַא בָאה ךיא .טשינ טזָאל ןעמ --- ןלַאפ
 ,קיביײא ףיוא ךייא טימ ךיז ןגעזעג ךיא .רבק ןיא טייהרעקידעבעל ןעמ טפרַאוװ

 .קרַאטש ,קרַאטש ךיד שוק ךיא
 אלט יי ן ײד

 עדראג ןופ שוק ַא
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 םלוע ןוונול
, 

 םישודק יד ןופ קנעדנָא םוג

 ענעמוקעגמוא ,ןעטיב ןוּפ
 יד ךווד טשה 'שודיקל לע

 .םיִצַאנ עשיזנור

 20 710:42 בא א"י ,ומחנ תנש

 1904 ירשת 'ה ןוא לולא ינ

 ןפיוא בושי רעניטנעגרַא רעד טלעטשעגפיוא טָאה סע סָאװ ,לָאמקנעד ןפיוא

 םישודק ןָאילימ סקעז יד רַאפ ,סערייא-סָאנעוב -- ַאדַאלבַאט ןיא םלוע-תיב

 רענעטינשרַאפ רעזדנוא ןופ ןורכזל לװָאט רעקיזָאד רעד ךיז טניפעג ,םירוהטו

 ,הליהק

 טניפעג ןעלווָאט-קנעדנָא ענרָאמרַאמ ןוא ענעזנָארב רעטרעדנוה יד ןשיווצ

 -פיוא ןבָאה טײלסדנַאל רענעטיב רעניטנעגרַא יד סָאװ לווָאט רעקיזָאד רעד ךיז

 ,טלַאהניא ןטנָאמרעדנביױא ןטימ ןעגנָאהעג

 קיטנוז ןטשרע םעד ,הטיחש רעטשרע רעד ןיפ טײצרָאי םוצ ,ךעלרעי:רָאי

 הטילּפה-תיראש רעד ןופ החּפשמ רענעטיב יד ףיונוצ ךיז טביילק ,ומחנ-תבש ךָאנ

 סָאװ עטסרעייט ערעייז ,עטסטנעָאנ ערעייז רוביצב ריכזמ זיא ןוא עניטנעגרַא ןיא

 .תוטיחש יירד יד ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ קידתוירזכא ױזַא ןענעז

 טנזיוט ערעזדנוא ןופ ןעמענ יד רַאפ ץַאלּפ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא לוָאט ןפיוא

 ןופ לייט-רוכזי ןקיזָאד םעד ןיא רעטייו ייז ןעגנערב רימ .םישודק רעמ ןוא

 ,סקנּפ רעזדנוא
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 םשהישודיק ףיוא ערעזדנוא ןופ ,עטקיניײּפרַאפ ערעזדנוא ןופ המישר יד
 טלעטשעגנעמַאװצ זיא ,ענעלַאפעג סיצַאנ יד טימ ףמַאק ןיא ןוא ענעמוקעגמוא
 -ַארג טימ ןעמַאזוצ ,רעוועג םעד טימ ןעמַאזוצ .שפנ-תריסב סיורג טימ ןרָאװעג
 ןייא ןשיװצ דלַאװ ןיא :תומישר יד ןרָאװעג טיהעגּפָא ןענעז טימַאניד ןוא ןטַאנ
 םעדכָאנ .ןעמענ עיינ ןוא עיינ טימ טצנַאגרעד --- רעטייווצ רעד ןוא *עיצַארעּפָא

 ..ןצענערג ךרוד ןרָאװעג טלגומשעג המישר יד זיא

 רעדָא ָאד טלעפ סע זַא ,ןייז ןָאק ןגעווטסעדנופ -- המישר יד זיא סיורג

 זיא סָאװ לייט םענעי ןיא ןרעוװ ןעמונעגנירַא עקיזָאד יד ןלָאז .ןעמָאנ ַא טרָאד

 .ןביירשוצ לָאז ןענָאמרעד ךיז טעװ סע רע .קידייל ןבילבעג

 -עג טכַארבעגמוא קידתוירזכא ייז ןענעז רעטרעדנוה יד ןיא ...ךעלרעדניק

 .ךעלמינּפ עקידלושמוא ערעטיל ערעייז ,עקידיירפ ערעייז ןעגנערב רימ .ןרָאװ

 קילײה .טנעז ריא סנעמעוו דישרעטנוא ןָא ,ךעלרעדניק עזָאלנעמָאנ ...ןעמענ ןָא

 .ןורכז רעזדנוא ןיא ןייז ריא טעװ

 רעד ךיוא .םלוע-תיב רעטלַא-טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןרָאװעג זיא טעדנעשעג

 ןרָאװעג ברחומו בורח זיא ןבעל שידִיי תורוד ןעצ סנטסעדנימ יד רַאפ ץַאלּפ-ור

 ןענעז ןרָאװעג טלעטשעג עביל ןוא טעטעיּפ ליפוזַא טימ זיא סָאװ ,תובצמ יד ןוא

 רעד ןופ לכיה םעד ןיא ןיירַא ךיוא ייז רימ ןעמענ ,ןרָאװעג טקיניײרמורַאפ

 ,ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז ייז ןעמעוו רַאפ עקינעי יד טימ תובצמ יד .הנחמ-םישודק

 רעזדנוא ןיא זדנוא ייב ָאד ןענעז טלעטשעג ייז ןבָאה סָאװ יד טימ ןעמַאזוצ

 ,המישר-רוכזי

 עטנעָאנ ערעזדנוא טנָאמרעד ןוא טליײצעגנָא ,ןסעגרַאפ טשינ ןבָאה רימ

 -טעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ ןגעוו ענעדישרַאפ ךרוד ןענעז סָאװ
 .ןוילת ןופ ףלח םעד רעטנוא ןעמוקעגמוא ןטרָאד ןוא ךעל

 ןופ לטעטש ןיא זדנוא וצ ענעמוקעג יד ,םיטילּפ יד ךיוא ןענָאמרעד רימ

 ןוא עיטסעב רעניורב רעד ןופ ןפָאלעג ןענעז ייז .ןליױּפ ןיא תומוקמ ענעדישרַאפ

 עטיירגעג ןוא ןריט ענעפָא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא :םייה א ןענופעג זדנוא יב

 .עלעטעטש קיצרַאה רעזדנוא ןופ הדימ יד ןעוועג זיא סע יו -- ןשיט

 ,סעטַאט ערעזדנוא טימ ,סעמַאמ ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה םיטילּפ יד
 טיורב לקיטש ןקורט סָאד טלייטעג רעטסעוװש ןוא ערעזדנוא רעדירב יד טימ
 ײז ךיוא .ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ייז טימ ,רעבירג עקיבלעז יד ןיא ןעמַאזוצ ןוא
 ,המישר-רוכזי רעזדנוא ןיא ךיז ןעניפעג

 6 א
6 

 ןפערט רימ :עיצידַארט עכעלרעי-רָאי ַא טלעטשעגנייא ןבָאה ,רענעטיב ,רימ

 .רוכזי םענעגייא רעזדנוא ןגָאז רימ ּוװ ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעיורט ערעזדנוא ףיוא ךיז

 .רוכזי ןקיזָאד םעד ןעגנערב המישר-םישודק רעזדנוא רַאפ ,טציא ךיוא רימ ןלעוו

 .טבעל לטעטשמייה רעזדנוא ןופ דילג ַא ּוװ םוטעמוא ןרעו טנעיילעג רע לָאז
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 ךרוד זיא עכלעוו ןעטיב ןיא הליהק רעשידיי רעד רוכזי
 ןקַאילָאּפ ,ןסורסייוו :םיתרשמ ערעייז ןוא ןפרוווסיוא עשטייד יד
 ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ ןוא טעדנעשעג ,רעניַארקוא ןוא רעניווטיל
 ןופ געט יד ןיא תוטיחש-ןסַאמ יירד עטריזינַאגרָא ייז ךרוד יד ןיא
 .(תבש) 19-9-1942 ןוא (תבש) 29-8-1942 ,(תבש) 2572

 -ַאט ערעזדנוא ןופ תומשנ עטרַאצ ןוא ערעײט יד רוכזי

 ןענייז סנבעל סנעמעוו .רעטסעווש ןוא רעדירב .סעמַאמ .סעט
 .המקנ ןענָאמ תומשנ ערעייז ןוא ןרָאװעג טקַאהעגּפָא

 רעד ןענעז עכלעוו .ךעלרעדניק עשידיי עקיליה יד רוכזי
 ךעלעּפעק ענעדלָאג סנעמעוו .ךעלעגיוו יד ןיא ןרָאװעג ןכָאטש
 עקידלּפַאצ סנעמעוו .סעניבוד-ץלָאה טימ ןרָאװעג טמַאלפוצ ןענעז
 ןייא ןופ לאב-ליּפש ַא יוװ ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענעז ךעלרעּפרעק
 ןיא ןעקנורטרעד ייז טייהרעקידעבעל ןוא ןטייווצ ןפיוא ךיטש
 .רעבירג-טעזָאלק

 עז עכלעוו .ערעזדנוא ערעייט ןוא עטסביל עלַא יד רוכזי
 ןטרָאד ןוא רעדלעפ ןוא רעדלעוו יד ןיא ןרָאוװעג טגָאירַאפ ןענ
 סנפיוהרעטייש ףיוא ייז ןעלגערּפ ךרוד ןרָאװעג טקינײּפרַאפ
 (סעװַאלבָא יד תעב) טייהרעקידעבעל רעדילג ערעייז ןדיינש
 .ןּפמוז עלַא רעביא טייזעצ ןענעז רענייב ערעייז

 רעד ןיא קעװַא ןענעז סָאװ עלַא יד .רפע-ינכוש יד רוכזי
 הרובק וצ ןעמוקעג ןוא טוט ןכעלריטַאנ רעייז טימ טייקיבייא
 ןלַאדנַאו יד ךרוד םעדכָאנ זיא ץַאלּפור רעייז ןוא םדא-לכ-ךרדכ
 טימ ןוא ןכַארבעצ ,ןסירעגסיוא תובצמ ערעייז :ןרָאװעג טרעטשעצ
 .ןסַאג ןוא ןגעוו יד טרעטסַאלפעג ייז

 .ללטעטשמייה רעזדנוא ןופ רעטרע ערעיײט עלַא יד רוכזי
 רעייז טימ ןרָאװעג טקיליײהעג ןרעטלע ערעזדנוא ךרוד ןענעז סָאװ
 רעייז טימ .עצַארּפ ןוא עיגרענע רעייז טימ .סייווש ןוא טולב
 -עג םיקלמע עניורב יד ךרוד ןענעז ןוא -- הדובע ןוא ןענרעל
 .ןרָאװעג בורח ןוא טקיניירמוארַאפ ןוא טעדנעש

 ןבױרקעװַא םישודק ערעזדנוא ןופ םירוסי:הטיסג יד ןלָאז
 .טכַאנייב ףָאלש םעד ןוא גָאטיײב ור יד רעדרעמ ערעייז ןופ

 קיביײיא ןגלָאפרַאפ רעריטרַאמ ערעזדנוא ןופ סנטָאש יד ןלָאז
 .רעקינייּפ ערעייז
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 ןעטיב סלנפ 558

 סנבעל עטקַאהעגּפָא יד קיבייא קילייה ןוא קיבײא קנעדעג
 .רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע ענייד ןופ

 ערעייז ןופ ןעמענ המקנ קיביײיא ךוז ןוא קיבײא קנעדעג
 .רעדרעמ

 עכלעוו ,םירוחטז םישודק רענעטינ ןופ המישר
 תוטיחשסַאמ יירד יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז

 רעפלעהמימ ערעייז ןוא ןשטייד יד ךרוד
 ומחנ תבש -- הטיחש עטשרע
 תבש - הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטירד

 ילוי רעטס5
 טסוגיוא רעטס9
 1942 רעבמעטּפעס רעט9

142 
142 

 רעדלעפ ,רעדלעוו יד ןיא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא רעטעּפש ןוא

 :רעטרע ערעדנַא ןוא

 .א

 (סהכרב םייח) םייח קינײלָא

 (רעטכָאט סיקצַאינשיװ לדייז) יורפ ןייז ,הקבר קינײלַא

 ןוז רעייז ,ןושרג קינײלָא

 (רונש סרעילומ םעד עשטיא) עינימ יקסנַאלובַא

 (םעדיא סעכענ לסָאי השמ יקסוװָאלרָא

 (רעטכָאט סעכענ לסָאי) עמיס יקסווָאלרָא

 ןוז רעייז ,לסָאי יקסוװָאלרָא

 רעטכָאט ? יקסװָאלרָא

 (דימש רעביוט רעד) קחצי שטיווָאיליא

 יורפ ןייז ,עשטרימ שטיווָאיליא

 רעטכָאט ,עקשומ שטיווָאיליא

 (םעדייא סקחצי) ןַאמ ריא ,שטיוװָאיליא

 רעכָאט ריא ,שטיווָאיליא

 קיזייא-השמ יקסנַאלוא

 יורפ ,רתסא יקסנַאלוא

 (ןוז סקיזייא-השמ) המלש יקסנַאלוא

 (רעטכָאט סיקסווָאכינרעשט לבייל) יורפ ןייז ,לדנייש יקסנַאלוא

 ןוז ריא ,לבייל יקסנַאלוא

 רעטכָאט ,הרש יקסנַאלוא

 טנַאקַאבמוא

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרט

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש-עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 טסּוװַאבמוא

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 תטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
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 ןעטי-ב ס6קנפ 500

 השמ יקסמיָארפא

 יורפ ,עטלַא יקסמיָארפא

 ןוז ,יכדרמ יקסמיָארפא

 רעטכָאט ,עשאכ יקסמיָארפא

 (ןוז סיקסמיָארפא השמ) םייח יקסמיָארפא

 יורפ ןייז ,יקסמיָארפא

 דניק רעייז ,יקסמיָארפא

 דניק רעייז ,יקסמיָארפא

 עקדָאר-האל שטיוװוָאמַארבַא

 רעקילַאק רעד ,לרעב יקסנַאלובַא

 יורפ ןייז ,עקהאל יקסנַאלובַא

 רעטכָאט רעייז ,עניירק יקסנַאלובַא

 (סעקדָאה היח) עקניד יקסווָאמַארבַא

 (ןוז סעקדָאה היח) המלש יקסווָאמַארבַא

 יורפ ןייז ,עדיירפ יקסווָאמַארבַא

 (סעשַארק רעטלַא המלש) לטנעי יקסווָאמַארבַא

 ןוז ריא ,עלעייש יקסווָאמַארבַא

 (יורפ סעקכָאינ) עטוג יקסנַאילוא

 רעטכָאט ריא ,הקבר-עינעה יקסנַאילוא

 (רעטכָאט סעקייש) רתסא יקסנַאלרָא

 רעטכָאט רעייז ,יקסנַאלרָא

 רעטכַאט רעייז ,יקסנַאלרָא

 (םעדייא סנײטשרעלַאג הנח) לדוי יקצעמָארטסָא

 ןוז ןייז ,השמ יקצעמָארטסָא

 רעטכָאט ןייז ,עקלייב יקצעמָארטסָא

 רעטכָאט ןייז ,דבכוי יקצעמָארטסָא

 (רעטכָאט סרעטסוש םעד רעטלַא ) לדנייש יקסווָאסָא

 (טנַאקַאבמוא ןעמענ) ,רעדניק 3 סלדנייש יקסווָארטסָא

 (ןוז סקיזייא-השמ) ןמלק יקסנַאילוא

 (סעקשָאי עלייק) יורפ ןייז ,הרפש יקסנַאילוא

 רעטכָאט רעייז ? ,יקסנַאילוא

 (רעביוט רעד ,םעדייא סלזייר-הרש) ןמלז ןייטשנייא

 יורפ ןייז ,הקבר ןייטשנייא

 ןּוז רעייז ,הנוי ןייטשנייא

 רעטכָאט רעייז ,עקרעמ ןייטשנייא

 רעטכָאט רעייז,? ןייטשנייא

 (םעדייא סעצרּפ קחצי:םהרבא) ןורהא יקסווָאקציא

 יורפ ןייז ,לדייא-היח יקסווָאקציא

 רעטכַָאט רעייז ,לחר יקסווָאקציא

 רעטכָאט רעייז ,לטע יקסווָאקציא

 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע

 טסּוװַאבמוא
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטייווצ
 דלַאװ ןיא 0

 דלַאוװ ןיא 0

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
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 ןעטיב סקנפ 502

 רעטכָאט רעייז ,האל יקסווָאקציא

 ןוז רעייז ,ץרּפ יקסווָאקציא

 (םעדייא סרעצילערַאק רשא) ןויצ-ןב ןַאמטלא

 יורפ ןייז ,לטיג-עשַאב ןַאמטלַא

 (יורפ סקיזייא-השמ עִיש) ערעמ יקסנַאלוא

 רעטכָאט ריא ,הרש יקסנַאלוא

 (רעטכָאט סלווייפ-לרעב) הקבר ןַאמלעדניא

 רעטסעװש ריא ,הרש ןַאמלעדניא

8 

 (סרעמיר םעד ןמלק) לטָאמ רענקרעב

 (רעטכָאט סיקסוװָאבלָאק לשריי ,יורפ ןייזז עדניה רענקרעב

 ןוז רעייז ,ןמלק רענקרעב

 רעטכָאט רעייז ,האל רענקרעב

 רעטכָאט רעייז ,? רענקרעב

 (יורפ סרעמיר םעד לדוי) תידוהי רענקרעב

 רעטכָאט ריא ,הרש רענקרעב

 רעטכָאט ריא ,עשַאמ רענקרעב

 רעטכָאט ריא ,האל רענקרעב

 (רעטכָאט סרעמיר םעד ןמלק ) עכַאי רענקרעב

 ןוז ריא ,לשרעה רענקרעב

 רעטכָאט ריא ,האל רענקרעב

 (םעדיא סרעקנעש םעד לרעב-לארשי) לזייא יקציווענוב

 יורפ ןייז ,עדניה יקציווענוב

 ןוז רעייז ,לארשי יקציווענוב

 רעטכָאט רעייז ,עקּפיצ יקציווענוב

 רעטכָאט רעייז ,עדלָאג יקציווענוב

 סעקנעיכ ,דוד ןיקסערב

 (רעטכָאט סנײטשרעלַאג הנח ) יורפ ןייז ,לדנייש ןיקסערב

 ןוז רעייז ,לבייל ןיקסערב

 רעטכָאט רעייז ,עלעטע ןיקסערב

 (רעטומ סדוד) ,עקנעיכ ןיקסערב

 רעטסוש ,לאכימ יקסנַאלוב

 רעטכָאט ןייז ,עביל-היח יקסנַאלוב

 (סרעקנעשנייו םעד עשטיא-םייח) חנ יקסנַאלוב

 יורפ ןייז ,הרש יקסנַאלוב

 ןוז רעייז ,םייח יקסנַאלוב

 רעטכָאט רעייז ,האל יקסנַאלוב

 רעטכָאט רעייז ,עקרימ יקסנַאלוב

 לרעב-לארשי יקציוװָארבָאב

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאו ,1942 רעבָאטקָא

 דלַאו ,1943 רַאונַאי

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ, 1942 .טּפעס

 דלַאװ ,1942 .טּפעס

 דלַאװ ,1942 .טּפעס

 דלַאװ ,1942 ,ינוי 7

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאוװ ,1942 .טקָא

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייזוצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע
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 (סעקשָאי) עלייק יקסנעטיב
 ןּוז ריא ,עיַאש יקסנעטיב

 יורפ ןייז ,עינעה יקסנעטיב

 (ןוז סעקשאי עלייק) יכדרמ יקסנעטיב

 ןּוז ןייז ,רעזייל יקסנעטיב

 רעטכָאט ןַײז ,לטיג יקסנעטיב

 רעטכַאט ןייז ,עשַאכ יקסנעטיב

 (סעלייק דוד ןופ יורפ) האל-עגייפ יקסנעטיב

 (רעּפעטש רעד) ןועמש שטיוועלעשוב

 יורפ ןייז ,לרימ שטיוועלעשוב

 (רעלָאטס) השמ שטיווָאקרעב

1 

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאוו ,1942 ףוס

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע (שטיװָאילעּפַאק ייב ןגיוצרעד) יורפ ןייז ,עקבויל שטיווָאקרעב
 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,רעזייל שטיווָאקרעב

 הטיחש עטשרע טסוװַאב טשינ ןעמענ ,ערעייז רעדניק ייווצ ךָאנ

 עּפיצ ןייטשנרעב

 --(םעדייא סעקדָאה-היח המלש) בקעי ןיטשנָארב

 יורפ ןייז ,עלייק ןייטשנָארב

 ןוז רעייז ,השמ ןײטשנָארב

 ןוז רעייז ,?? ןיײטשנָארב

 דלַאװ ןיא 1942 .טּפעס 2

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע (םעדייא סעשטיװָאטַאכוש םייח-לאומש) לצעג שטיוװָאקרעב

 יורפ ןייז ,הנח שטיווָאקרעב

 (םינָאלס ןופ רעטָאפ סלצעג) ? שטיווָאקרעב

 הטיחש עטשרצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע (םעדייא סרענלימ םעד יקסלערָאגָאּפ) בייל קַאינזערעב

 רעטָאפ ןייז ,? קַאינזערעב

 יורפ סבייל ,לטנעי קַאינזערעב

 רעטכעט ערעייז ייווצ

 (ןוז סעקשטָאד עקרש) םהרבא ןייטשנרעב

 יורפ ןייז ,םירמ ןייטשנרעב

 רעטכָאט רעייז ,עקייח ןייטשגרעב
 (רעטכָאט סעקשטָאד עקרש) האל-החונמ ןייטשנרעב

 יג
 (רעטכָאט סיקציווָאסיל יאמש) האל-עטע גרובזניג

 ןַאמ ריא ,בקעי גרובזניג

 (רעטכָאט סרעטסוש םעד עיניּפ) עכָאי ןַאמלָאג

 דניק ריא? ןַאמלָאג

 והיתותמ ןײטשרעלַאג

 יורפ ןייז ,לדניה ןײטשרעלַאג

 רעטכָאט רעייז ,ענימ ןײטשרעלַאג

 (ןוז סנײטשרעלַאג הנח) לסָאי ןײטשרעלַאג

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .ּפעס 8

 דלַאװ ןיא ,1942 .טּפעס

 דלַאװ ןיא ,1942 רעבָאטקָא

 דלַאוװ ןיא ,1942 רעבָאטקָא

 דלַאװ ןיא ,1942 רעבָאטקָא

 הטיזוש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאורבעּפ 0

 הטיחש עטייווצ
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 יורפ ןייז ,הרובד ןײטשרעלַאג

 ןוז רעייז ,לדוי ןײטשרעלַאג

 (רעילָאטס רעד) בקעי-לאומש ןידלָאג

 ןוז ןייז ,דוד ןידלָאג

 ןידלָאג

 ןידלָאג

 יורפ ןייז ,לטיג

 רעטכָאט רעייז ,ענרעשט

 רעטכָאט רעייז ,הקבר ןידלָאג

 (רעטכָאט סלאירבג) עשעּפ ןײטשדלָאג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 רעזַאלג

 (בקעי) םייח
 יורפ ןייז ,הרפש

 רעטכָאט רעייז ,עניירט

 (סבקעי) גילעז

 (רעטכָאט יקסנישטצרעד םייח) יורפ ןייז ,עקשעּפ

 ןוז רעייז ,הילא

 ( (ןוז סלווַאז) הילא

 יורפ ןייז ,עקנימ

 ןוז רעייז ,ערַא
 רעטכָאט רעייז ,לגייפ

 רעטכָאט רעייז ,רתסא

 (יורפ סבקעי) עשיר-שמורפ

 (יורפ סבקעי ריאמ) ערַאמַאט

 ןוז ריא ,לווַאז

 יד

 (ןוז סנמלז) עשטיא רענשזַארד

 (רעטכָאט סעקליה) יורפ ןייז ,לחר רענשזַארד

 ןוז רעייז ,ללה רענשזַארד

 רעטכָאט רעייז ,עליצ רענשזַארד

 רעטכָאט רעייז ,לטע רענשזַארד

 (עטבצק יד) עשטוג יקסנישטערעד

 ןוז ריא ,םייח יקסנישטערעד

 יורפ ןייז ,האל יקסנישטצרעד

 ןוז רעייז ,הדוהי יקסנישטערעד

 רעטכָאט רעייז ,עקניירב יקסנישטערעד

 רעטכָאט רעייז ,ענימ יקסנישטערעד

 (רעטכָאט סעקדָאה-היח המלש) עשַאב סעבָאד

 ןַאמ ריא ,דוד סעבָאד

 דניק רעייז ,? סעבָאד

 (רעטכָאט סרעװעשרַאװ רעד לטיג) עלייק ןַאמבוד

 דניק ריא ;! ןַאמבוד

 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא

 דלַאװ ןיא
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 (רעלשימָארבָאד) ןושמש יקסוועראד

 יורפ ןייז ,לחר יקסוועראד

 (יורפ סאנכש רעטלַא) הרש-היח יקסווָאקטיד

 ןוז ריא ,למהרבא יקסווָאקטיד

 (ןוז סאנכש רעטלַא) המלש יקסווָאקטיד

 .ּפעס (רעטכָאט סרעדיינש םעד השמ) יורפ ןייז ,עביל יקסווָאקטיד

 ןוז רעייז ,רשֶא יקסווָאקטיד
 (רעטכָאט סנייטשנרעב עּפיצ) עקמיס יקסווָאקטיד

 ןוז ריא ,לאומש יקסווָאקטיד

 ןוז ריא ,השמ יקסווָאקטיד

 (סדימש םעד קחצי) השמ יקסווָאקטיד

 יורפ ןייז ,לרעּפ-הרש יקסווָאקטיד
 רעטכָאט רעייז ,עקשעּפ יקסווָאקטיד

 רעטכָאט רעייז ,היח יקסווָאקטיד

 ((סעדנימ) והילא יקסווָאקטיד

 רעטכָאט ןייז ,תידוהי יקסווָאקטיד

 רעטכָאט ןייז ,לריצ יקסווָאקטיד

 (סעצרּפ) קחצי-םהרבא יקסווָאקטיד

 רעטכָאט ןייז ,הכלמ-עביל יקסווָאקטיד

 רעטכָאט סקחצי:םהרבא ,ענימ יקסווָאקטיד

 ןַאמ סענימ ֶ

 (רעטכָאט סדימש םעד קחצי) עינוק יקסווָאקטיד

 ןַאמ ריא ? ֶ

 דניק ריא ,יקסווָאקטיד

 (יורפ סחסּפ) הנח יקסווָאקטיד

 רעטכָאט ריא ,עשַאמ יקסווָאקטיד

 ןוז ריא ,עמָאב יקסווָאקטיד

 רעטכָאט ריא ,הרש יקסווָאקטיד

 וו
 (עקרעקסירב יד) האל-הרש קישטנעליוו

 (בצק רעד) רעזייל קישטנעליוו

 יורפ ןייז ,ענימ קישטנעליוו

 רעטכָאט רעייז ,הרש קישטנעליוו
 (רעטכָאט סיקסנַאשורּפ לוולעוו-השמ) החונמ דַארגָאניװ
 (סעמהרבא) ןמלק ןייטשסייוו

 (סלדייז) ימענ יקצַאינשיוװ

 ןוז ריא ,עקבואר יקצַאינשיװ

 יורפ ןייז ,לרעּפ יקצַאינשיוװ

 ןוז רעייז ,לשרעג יקצַאינשיװ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 החטיחש עטשרע

 זלַאוװ ןיא ,3

 הטיחש עטשרע

 דלַאוװ ןיא ,2

 הטיחש עטשרע

 דלַאו ןיא ,2

 דלַאוװו ןיא ,2

 דלַאװ ןיא ,2

 דלַאװ ןיא

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 חטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .ּפעס 9

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .,ּפעס

 דלַאװ ןַיא

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
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 ((יורפ סלדייז הקשמ) עקטַאלז יקצַאינשיוװ
 רעטכָאט ריא יעטוי יקצַאינשיװ

 ןוז ריא ,ידרַאג יקצַאינשיװ

 ןעטיב סקנ9

 (רעטכָאט סקיזייא-השמ) עקנימ יקסוועינשיוו

 רעטכָאט ריא ,הרש יקסוועינשיוו

 (ןוז סלכייר) םוחנ יקסווָארגנעװ

 (סרעטסוש םעד םיריימ) יורפ ןייז ,לגייפ יקסווָארגנעװ

 רעטכעט ייווצ ערעייז

 (יורפ סײגלרַאמש ןימינב) עדלָאג יקסווָארגנעוװ

 ןוז ריא ,יכדרמ יקסווָארגנעוװ

 ןוז ריא ,לווייפ יקסווָארגנעװ

 רעטכָאט ריא ,הרש יקסווָארגנעװ

 םייהקַאז

 םייהקַאז

 םיײהקַאז

 םייהקַאז

 םייהקַאז

 םייהקַאז

1 

 (םעדייא סעקשטא) לכימ

 יורפ ןייז ,רתסא

 ןוז רעייז ,אבא

 ןוז רעייז ,השמ

 ןוז רעייז ,לאימחרי
 יורפ סלאימחרי ,לרימ

 דניק רעייז ,דניק

 (רעטכָאט סעקשטָא לכימ) הרש םיײהקַאז

 (רעטכָאט סשמש םעד לקנַאי) האל-הרש ןיקַאז

 דוד קישטשָאמַאז

 יורפ ןייז ,הרש-היח קישטשָאמַאז

 (דימש רענירעטסַאּפ רעד) ,רעזייל יקציוװָאכושז

 יורפ ןייז; ? יקציווָאכושז

 ןוז רעייז ,עקסָאנ יקציװָאכושז
 (רעטכָאט סקיזייא-השמ) יורפ ןייז ,ענרעשט יקציװָאכושז
 רעדניק ערעייז יירד יקציוװָאכושז
 (רעטסוש רעד) גילעז יקציוװָאכושז
 ןוז ןייז ,החמש יקציוװָאכושז
 יורפ סגילעז ,ענכיוו יקציוװָאכושז
 רעטכָאט רעייז ,לטע יקציוװָאכושז
 (סעקדאר-האל) םירמ יקסווָאטלָאשז

 ןַאמ ריא ,השמ יקסווָאטלָאשז

 רעטכָאט רעייז ,עלעביל יקסוװָאטלָאשז

 רעטכָאט רעייז ,עלהיח יקסווָאטלָאשז

 יט
 (יורפ סרעמיר םעד לבייל) היח יקסווָאכינרעשט

 ןוז ריא ,םייח יקסווָאכינרעשט

 עטשרע
 עטשרע
 עטירד

 עטירד
 עטירד

 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע

 עטייווצ
 עטירד
 עטירד
 עטירד
 עטירד

 עטייווצ
 עטייווצ
 עטייווצ
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטירד
 עטירד

 עטירד

 עטשרע

 עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 הטיחש

 הטסיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 1942 רעבמעטּפעס 0

 1942 רעבמעטּפעס 0

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאורבעּפ 9

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאורבעפ 9

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאורבעּפ 9

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש
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 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 יקסוועלעשזוי

 ןעטיב סקנ9

 רעטכָאט רעייז ;?

 (ןוז סעבייל) דוד-םייח

 יורפ ןייז ,עדַארפ

 רעטכָאט רעייז ,עכענ

 רעטכָאט רעייז ,לדנייש

 ןוז רעייז ,לאירזע

 (סראשטָאפ םעד עבייל) יכדרמ

 יורפ ןייז ,לדַארפ

 ןוז רעייז ,לקנַאי

 ןוז סיכדרמ ,הקמולש
 ןוז ןייז ,עלעשריי

 סדוד-םייח עשוהי ןופ דניק ,לרתסא

 (ןוז סעשטיא-השמ רתלא) ,לרעב

 רעדורב ןייז ,רשא

 (רעטכָאט סבצק םעד עטָאנ-לרעב) לחר יקסווָאקדוי

 (ןוז סבצק םעד עטָאנילרעב) החמש יקסווָאקדוי

 יורפ ןייז ,לחר יקסווָאקדוי

 ןוז רעייז ,לרעב יקסווָאקדוי

 ןוז רעייז ,השמ יקסווָאקדוי

 ןוז רעייז ,המלש יקסווָאקדוי

 (ןוז סבצק םעד עטָאנ-לרעב) עטָאנ יקסווָאקדוי

 יורפ ןייז ,עקייח יקסווָאקדוי

 ןוז רעייז ,המלש יקסווָאקדוי

 (ןוז סבצק םעד עטָאנ:לרעב) המלש יקסווָאקדוי

 (ןוז סבצק םעד ריאמ-בקעי) לשרעה יקסווָאקדוי

 יורפ ןייז ,עשַאב יקסווָאקדוי

 רעטכָאט רעייז ,לטע יקסווָאקדוי

 רעדניק ערעייז ייווצ ,יקסווָאקדוי

 עשטיא-םייח יקסווָאקדוי

 יורפ ןייז ,הרוּפצ יקסווָאקדוי

 (יורפ סעשטיא-םייח ,ערָאב) ענייש יקסווָאקדוי

 ןוז ריא ,קירוא יקסווָאקדוי

 (סהנוממ עשטיא-עלע) םייח יקסווָאקדוי
 יורפ ןייז ,עינעה יקסווָאקדוי

 ןוז רעייז ,למהרבא יקסווָאקדוי

 רעטכָאט רעייז ,לרימ יקסווָאקדוי

 רעטכָאט רעייז ,ענרעשט יקסווָאקדוי

 (ןוז סהנוממ"עשטיא עלע) לשריי יקסווָאקדוי

 יורפ ןייז ,רתסא יקסווָאקדוי

 ןוז רעייז ,עקיױרּפַא יקסווָאקדוי

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 טסּוװַאבמוא

 1942 טסוגיא 2

 1942 טסוגיא 2

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 טסּוװַאבמוא

 הטיחש עטשרע

 דלַאו ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 הטיחש עטשרע

 דלַאו ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1943 ץרַאמ 0

 דלַאװ ןיא ,1942 ץרַאמ 0

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 רעבָאטקָא ףוס



 םעדייא סהפי

 רעטכָאט רעייז ,הסדה הפי

 רעטכָאט רעייז ,הניד הפי
? 

 הטיחש עטשרע 2

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 -עטיא הפי

 ,השמ הפי

 ןויצ

 ןוז רעייז

 יורפ ןייז
 בר רענעטיב

 ָאט רעייז
 ָאט רעייז

 ,הנח

 , "ןב הפי

 קסווָאקדוי
 , קסווָאקדוי

 רעטכ

 רעטכ

 ,דלעפ ןיא

 1942 .טקָא ןטימ ןיא ,דלעפ ןיא
 1942 .טקָא

 לזייר י

 ןטימ ןיא , עליצ י

 ַאג ײ קסווָאקדוי

 הרש

 ָאט רעייז , יל
 יורפ ןייז

 ,דלעפ ןיא רעטכ

 1942 .טקָא ןטימ ןיא
 1942 .טקָא ןטימ ןיא

 קסווָאקדוי

 קסווָא ָאקדוי

 השמ י

 ֹכ
7, 

 ,דלעפ ןיא

 ,דלעפ ןיא

 ,1943 רַאונַאי 0

 עד הילדג)

 ןוז רעייז

 1942 .טקָא ןטימניא (סרערעש ם

 יע קשוילא י קסווָאקדוי דלַאװ ןיא

 גט טיר
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 (םעדייא סענכש רעטלא הרש-היח) םחנמ שטיוװעליסָאי

 יורפ ןייז ,עקשיר שטיװעליסָאי

 רעטכָאט רעייז ,הרש שטיוװעליסָאי

 ןוז רעייז ,עלעבייל שטיוװעליסָאי

 (ןוז סרעשטיוואבלאק לשרעה) רַאזַאל שטיװעליסָאי

 רעטכָאט רעייז ,לטע שטיװעליסָאי

 (יורפ ספסוי-לדוי) לדיירפ שטיוועלעדוי

 ןוז ריא ,השמ שטיוועלעדוי

 רעטכָאט ריא ,עלעבייט שטיוועלעדוי

 ןוז ריא ? שטיוועלעדוי

 רעטכָאט ריא ,הרובד שטיוועלעדוי

 (םעדייא סרענייוו לקצַאכ) השמ-םהרבא יקסווָאמיקַאי

 יורפ ןייז ,הנח יקסווָאמיקַאי

 (ןהשמ-םהרבא ןופ רעטָאפ רעד) יקסווָאמיקַאי

 (סהשמ-םהרבא רעדניק .ייווצ) יקסווָאמיקַאי

 .כ

 (רעטכָאט סימענ לדייז) ענרעשט שָאדָאכ

 ןַאמ ריא ,ןושרג שָאדָאכ

 רעטכָאט רעייז ,סעדוי שָאדָאכ

 (םעדייא סיקטנַאלוב לכימ) םולש ּפילרַאכ

 יורפ ןייז ,עקרימ ּפילרַאכ

 ןוז רעייז ,השמ ּפילרַאכ

 (רעציליהָאמ) עקייח שטיווָאנַאזַאכ

 ןוז ריא ,ףסוי שטיווָאנַאזַאכ

 ןוז ריא ,ריאמ שטיווָאנַאזַאכ

 יורפ סריאמ ,עקטיא שטיווָאנַאזַאכ

 ןוז רעייז ,לרעב שטיווָאנַאזַאכ

 ערעייז רעדניק יווצ ?? שטיוָאנַאזַאכ

 עקלע שטיווָאנַאזַאכ

 רעטכָאט ריא ,לטיג שטיווָאנַאזַאכ

 (רעטכָאט סעקשטָאד הקרש) עטלַא יקצינלעימכ

 ןוז ריא ,דוד יקצינלעימכ
 'ל :

 בר רענעטיב ,ףסוי ןַאמרעביל

 יורפ ןייז ,הרש ןַאמרעביל

 רעטכָאט רעייז ,הרובד ןַאמרעביל

 רעטכַאט רעייז ,עקשַאכ ןַאמרעביל

 (סעמַאש ערהא) ןרהא יקציוװוָאסיל

 יורפ ןייז ,עדנימ יקציווָאסיל

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש .עטייווצ

 הטיחש עסייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא רעבמעטּפעס

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ



 ןעטיב סקנפ

 ןוז רעייז ,רודגיבא יקציווָאסיל

 יורפ ןייז ,עשיז יקציווָאסיל

 (ןוז סיאמש) ףסוי-בקעי יקציווָאסיל

 יורפ ןייז ,הקבר יקציווָאסיל

 ןוז רעייז ,עלעמַאש יקציוװוָאסיל

 (רעטכָאט סיאמש) לחר יקציווָאסיל

 עשטיא-לקנַאי ןיקטעבויל

 יורפ ןייז ,ענייש-היח ןיקטעבויל

 רעטכָאט רעייז ,עטיימ ןיקטעבויל

 רעטכַאט רעייז ,עינוב ןיקטעבויל

 (לקינייא סדמלמ םעד עמייל) הכלמ ןיוועל

 ןַאמ ריא ,לדָאד ןיוועל

 ןוז רעייז ,עלַאט ןיוועל

 רעטכָאט רעייזז ?  ןיוועל

 (ןוז סרעצילערַאק רשא) קישטרַא ןיוועל

 יורפ ןייז ,עלייק ןיוועל

 רעטכָאט רעייז ,הנח ןיוועל

 ןיִז ייוצ 17 ןיוועל

 (רעטכָאט סקישטשָאמַאז דוד) עקטיא ץישפיל

 ןַאמ ריא ,המלש ץישפיל

 ןוז רעייז ,לואש ץישפיל

 ןוז רעייז ,לציא ץישפיל

 (ןוז סעקסינ) עינָאכ וועל

 יורפ ןייז ,עקטיא וועל

 ((סחלושמ םעד) דוד-ןרהא יקסרעבויל

 יוֵרפ ןייז ,עקניד יקסרעבויל

 ןוז רעייז ,הילא-םייח יקסרעבויל

 רעטכָאט רעייז ,עלייב -הנח יקסרעבויל

 (רעגָאװש סיקציטיווס הרובד) אבא קובניוועל

 (רעטסעװש סיקציטיווס הרובד) עבויל קובניוועל

 רעטכָאט רעייז ,הרש קובניוועל

 .מ

 (רעטכָאט סרעדיינש םעד עלע) עקרובד שטיווָאקנימ

 ןוז ריא ,לסינ שטיווָאקנימ

 ןוז רעייז ,ריאמ שטיווָאקנימ

 יורפ ןייז ,הנח שטיווָאקנימ

 דניק רעייז ? שטיוװָאקנימ

 (סעקרוי) ןויצ-ןב יקסווָאכודרָאמ

 יורפ ןייז ,רתסא יקסווָאכודרָאמ

575 

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עסייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 ףוס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא

 דלַאװ ןיא

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ
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 ןוז ַא סעקליה המחנ ,יקסווָאכַאלַאמ

 (סרעקעב םעד אנכש) עבייל שטיווָאקנימ

 יורפ ןייז ,הקבר שטיווָאקנימ

 ןוז רעייז ,בקעי שטיווָאקנימ

 ןוז רעייז ,לווייפ שטיווָאקנימ

 (סקורצ) רתסא יקסנַאליגָאמ

 (יורפ סנמלז) הרובד-רתסא יקסנַאליגָאמ

 רעטכָאט ריא ,עטיא יקסנַאליגָאמ

 ןוז ריא ,קעסָאי יקסנַאליגָאמ

 (סהרובד-האל) לסָאי-השמ שטיוועלעדנעמ

 יורפ ןייז ,סעדָאה שטיוועלעָאנעמ

 (יורפ סלציא) עשַאב שטיוועלעדנעמ

 ןוז ריא ,עינָאינ שטיוועלעדנעמ

 (רעטכָאט רעטסוש םעד עמהרבא) עלייב שטיוועלעדנעמ

 רעטכָאט ריא ,עקטַאלז שטיוועלעדנעמ

 רעטכָאט ריא ,עזָאר שטיוועלעדנעמ

 ןוז ריא ,? שטיוועלעדנעמ

 (סלזופ) עקבייל יקסווָאכַאדעמ

 יורפ ןייז ,עינעה יקסוװָאכַאדעמ

 ןוז רעייז ,לשרעה יקסוװָאכַאדעמ

 רעטכָאט רעייז ,ענורג יקסוװָאכַאדעמ

 רעטכָאט רעייז ,עקשיר יקסוװָאכַאדעמ

 (רעװעשרַאװ יד) לטיג דניקרַאמ

 ןוז ריא ,עקשרעה דניקרַאמ

 רעטכָאט ןייז ,עקטיא דניקרַאמ

 רעטכָאט ןייז ? דניקרַאמ

 ןוז לטיג ,עקהשמ דניקרַאמ

 (רעטכָאט סקיזייא-השמ) יורפ ןייז ,הנח דניקרַאמ

 רעטכָאט רעייז ? דניקרַאמ

 (סלאירבג) ילתפנ שטיוועלעדנעמ

 (סרעוועינינוקא ריאמ) יורפ ןייז ,לגייפ שטיוועלעדנעמ

 רעטכָאט רעייז ,םירמ שטיוועלעדנעמ

 ןוז רעייז ,לאירבג שטיוועלעדנעמ

 (סלאירבג) םייח-השמ שטיוועלעדנעמ

 יורפ ןייז ,ענימ שטיוועלעדנעמ

 רעטכָאט רעיז 2 שטיוועלעדנעמ

 רעטכָאט רעײז 2 שטיוועלעדנעמ

 (יורפ סכורב-השמ) עקהרש יקצַאשטלַאמ

 (רעדיינש רעד) השמ שטיווָאקנימ

 ןוז ןייז ,לשרעה שטיווָאקנימ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 עטייווצ
 עטייווצ
 עטייווצ

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 עוװָאנַאכָאק ןיא ,1942 .טּפעס ףוס
 הטיחש עסייווצ

 הטיחש עסייווצ

 דלַאװ ןיא ,2

 דלַאוװ ןיא ,2

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ
 הטיחש עטשרע
 הטיחש עטשרע



 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 ןעטיה סלנפ

 יורפ ןייז ,ערעמ

 רעטכָאט רעייז ,עקרימ

 ןוז רעייז ,?

 (סרעדיינש םעד השמ) רעזייל שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ

 יורפ ןייז ,הרש

 רעטכָאט רעייז ,עביל

 ןוז רעייז ,דוד

 ןוז רעייז ,עקטָאמ

 (סרעדיינש םעד השמ) ריאמ

 (רעטכָאט סהשמ-םהרבא) יורפ ןייז ,עמורפ

 ןוז רעייז ,למהרבא

 רעטכָאט רעייז ,לחר

 (סַאג רעיינ רעד ןופ יורפ סעיאש) עלייק-הייח

 (יורפ סלכימ ,רונש סעלייק-הייח) עינעה

 ןוז ריא ,עיאש

 ןוז ריא ?

 (סרעדַאסיװַאנ לקנַאי) לדנעמ

 יורפ ןייז ,הקבר

 רעטכָאט סלדנעמ ,הכרב ייסאקומ

 ןַאמ ריא ,לרעב ייסאקומ

 ? ייסאקומ

 ? ייסאקומ

 דניק רעייז

 דניק רעייז

 (רעטכָאט סענכאש רעטלא) רתסא יקסרימ

 (ןַאמ ריא) השמ יקסרימ

 רעטכָאט רעייז ,לטיג יקסרימ

 (סערייא סרעילומ םעד רעטלַא) לזייא יקסרימ

 יורפ ןייז ,הקבר יקסרימ

 ? יקסרימ
 ? יקסרימ

 דניק רעייז
 דניק רעייז

 (רעטסוש רעלשימָארבָאד רעד) לקנַאי יקסרימ

 (יורפ ןייז) היח יקסרימ

 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ

 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ
 שטיווָאקנימ

 (רעניָאנ רעד) לסיז

 ןוז ןייז ,עשטיא

 ןוז ןייז ,עקבייל

 (רעניָאנ רעד) לוװנַאז

 (רעניָאנ) ןמלק
 (רעניָאנ) לרימ

 (רעניָאנ) הרובד

 (רעניָאנ) עקשַאב

 (רעטכָאט סלאירזע הרובד) הקבר
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 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .ּפעס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .טּפעס 2

 דלַאװ ןיא ,1942 .טּפעס

 .טּפעס

 ,טּפעס

 .טּפעס

 .טּפעס

 .טּפעס

 .טּפעס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 דלַאװ ןיא 2

 הטיחש עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 עטשרע

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 דלַאוװ ןיא ,2

 דלַאו ןיא ,2

 דלַאװ ןיא ,2

 עטשרע

 עטשרע

 הטיחש

 הטיחש

 דלַאװ ןיא ,2

 דלַאוװ ןיא ,2

 דלַאוװ ןיא ,2

 הטיחש עטשרע
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 (רעווָאנירבָאד) ןַאמ ריא ,עקבייל שטיווָאקנימ

 ןוז רעייז ,לקנַאי שטיווָאקנימ

 ןוז רעייז ,לווייפ שטיווָאקנימ

 ןוז רעייז ,דוד-לאומש שטיווָאקנימ

 רעטכָאט רעייז ,עינוק שטיווָאקנימ

 יב

 (יקצישטָאק םייה רעד ןופ) עדלָאג שטיוװָאכַאװענ

 ןַאמ ריא ,ןתנ שטיוװָאכַאװענ

 ניק רעייז ,עלעקנַאי שטיווָאכַאװענ

 (סרעדיינש םעד ריאמ) לדוי יקצינשזָאנ

 יורפ ןייז ,עקשַאב יקצינשזָאנ

 ןוז רעייז ,המלש יקצינשזָאנ

 רעטכָאט רעייז ,עקשַאב יקצינשזָאנ

 רעטכָאט רעייז ? יקצינשזָאנ

 (סלווַאז לדנעמ) עיטָאמ יקציווַאס

 יורפ ןייז ,לחר-היח יקציוװַאס

 ןוז רעייז ,לװַאז יקציווַאס

 רעטכָאט רעייז ,הקבר יקציווַאס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא

 דלַאװ ןיא ,1942 ,טּפעס 4

 דלַאװ ןיא ,1942 .טּפעס 4

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלעפ ןיא ,1942 .טּפעס

 הטיחש עטשרע

 דלעפ ןיא ,1942 טסוגיוא 8

 הטיחש עטשרע

 דלעפ ןיא ,1942 טסוגיוא 8

 דלַאװ ןיא ,1942 ףוס

 (סנועמש-השמ) םולש יקציווַאס

 יורפ ןייז ,לטש יקציווַאס

 ןוז רעייז ,? יקציווַאס

 רעטכָאט רעייז ? יקציװַאס

 רעטכָאט רעייז ? יקציװַאס

 רעטסוש רעד) םהרבא יקציטיווס

 יורפ ןייז ,עטלא יקציטיווס

 רעטכָאט רעייז ,עקייח יקציטיווס

 (סעווייפ) השמ יקציטיווס

 יורפ ןייז ,הרובד יקציטיווס

 ןוז רעייז ,רעזייל-םהרבא יקציטיווס

 ןוז רעייז ,עקווָאיל יקציטיווס

 (םעדייא סרעילָאטס םעד בקעי-לאומש) ךורב קינשזָאּפַאס

 יורפ ןייז ,עקשומ קינשזָאּפַאס

 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטשרע
 עטירד
 עטירד
 עטירד
 עטירד
 עטשרע
 עטשרע

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 הטיחש

 רעטכָאט רעייז ,ענרעשט קינשזָאּפַאס

 ןוז רעייז ,ןמלק קינשזָאּפַאס
 רעטכָאט רעיײז ? קינשזָאּפַאס

 רעטכָאט רעייז ? קינשזָאּפַאס

 לדוי-לרעב יקסמינָאלס

 ןוז ןייז ,השמ יקסמינָאלס

 (רעטכָאט סדימש םעד לאומש) יורפ ןייז ,עשטבָאב יקסמינָאלס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
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 רעטכָאט רעייז ,עדלָאג יקסמינָאלס

 רעטכָאט רעייז ,הניד יקסמינָאלס

 רעטכָאט רעייז ,עשַאכ יקסמינָאלס

 ןוז רעייז ,קילומש יקסמינָאלס

 (רעמוטש רעד ,סלדוי-לרעב) לקנַאי יקסמינָאלס

 יקסמינָאלס

 ןוז רעייז ,לרַא יקסמינָאלס

 ? יקסמינָאלכ

 יורפ ןייז ,עינעה

 רעטכָאט רעייז

 (ןוז סלדוי-לרעב לאומש) סוטַאמ יקסמינָאלס

 רעדורב ןייז ,לאיחי יקסמינָאלס

 (סדימש םעד עיטָאמ) היח-עשעּפ רערדיס

 ןוז ריא ,המולש רערדיס

 ןײטשּפע

 ןײטשּפע

 ןײטשּפע

 ןייטשכ 2

 ןײטשּפע

 זײטשּפע

 ןײטשּפע

 ןײטשּפע

 יע
 ((יורפ סרעקרָאב םעד ערָא) עקניירב

 ןוז ריא ,הקשמ

 ןוז ריא ,לדוי

 ןוז ריא ,עקשריי

 ןוז ריא ,לאומש

 (רעטכָאט סקישטנעליוו רעזייל) יורפ ןייז ,הנח

 ןוז ןייז ,קישטנורהא

 רעטכָאט רעייז ,עינַאפ

 זייא יקסווָאקטיּפ

 יורפ ןייז ,עשיר יקסוװָאקטיּפ

 (יורפ סלמהרבא) רונש רעייז ,הרובד יקסווָאקטיפ

 (ןוז סלזייא) עמייל יקסווָאקטיּפ

 יורפ ןייז ,עינַאפ יקסווָאקטיּפ

 רעטכָאט רעייז ,עינעג יקסוװוָאקטיּפ

 (יורפ סלזייא השמ) רתסא יקסווָאקטיּפ

 רעטכָאט רעייז ,עדיא יקסווָאקטיּפ

 ןוז רעייז ,קילומש יקסווָאקטיּפ

 רעטכָאט רעייז ,עיליל יקסוװָאקטיּפ
 (ןוז סעקשטע) לטָאמ יקסנַאשורּפ

 (רעטכָאט סיקסווָאבלָאק עשטיא) יורפ ןייז ,עקייל יקסנַאשורּפ

 ןוז רעייז ,לוולעוו-השמ יקסנַאשזורּפ

 (סָאבַא) קחצי ןייטשּפירּפ
 (סעקטַאמ) עמָארבַא ןײטשּפירּפ

 (רעטכָאט סרעװַאטסַאז לסָאי) יורפ ןייז ,לטע ןײטשּפירּפ

 ןוז רעייז ,סוטַאמ ןײטשּפירּפ

 ןוז רעייז ,בקעיי-לוװַאז ןײטשּפירּפ
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 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .טּפעס

 הטיחש עטשרע

 םינָאלס ןיא ,2

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטסיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 1943 רַאונַאי 19 רעפעגמוא ,דלעפ ןיא

 1943 רַאונַאי 19 רעפעגמוא ,דלעפ ןיא

 טנַאקַאבמוא טרָא ןוא טייצ

 טנַאקַאבמוא טרָא ןוא טייצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עסייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 דלַאו ןיא ,1942 רעבָאטקָא רעפעגמוא

 דלַאװ ןיא ,1942 טסוגיוא 2

 דלַאוװ ןיא ,1942 טסוגיוא 2

 דלַאװ ןיא ,1942 ץרַאמ 0

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
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 רעטכָאט רעייז ,לטיג ןײטשּפירּפ

 (רעכלַאק רעד) עשָאי-דוד שטיוװָאטַאליפ

 יורפ ןייז ,עביל שטיוװָאטַאליפ

 ןוז רעייז ,ללה-םייח שטיווָאטַאליפ

 יורפ ןייז ,ענייש שטיוװָאטַאליפ

 ןוז רעייז ,עייש שטיווָאטַאליפ

 ןוז רעייז ,עבייל שטיוװָאטַאליפ

 ןוז רעייז ,ןרהא שטיוװָאטַאליפ

 רעטכָאט רעייז ,רתסא שטיוװָאטַאליפ

 םעדייא סעשַאי-דוד ,לדוי

 יורפ ןייז ,עטנעי

 דניק רעייז ? :

 דניק רעייז ?

 םעדייא רעטייוצ סעשאי-דוד ,השמ

 יורפ ןייז ,עקשַאב-היח

 דניק רעייז ? ֶ

 דניק רעייז ?

 (סרעטסוש םעד עיניּפ) האל-היח שטיװָאטַאליפ

 (סבייל-יכדרמ) בקעי קַאלָאּפ

 (רעטכָאט סיקסמיָארפא השמ) הרש יקצענַאלָאּפ

 ןוז ריא ? יקצענַאלָאּפ

 (דמלמ רעד) בייל-יכדרמ יקסניּפ
 יורפ ןייז ,תידוהי יקסניּפ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 טסוגיוא

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 הטיחש עטייווצ

 דלַאװ ןיא ,2

 הטיחש עטייווצ

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 יקסניּפ

: 
ֶ 

 יקסניּפ

 יקסניּפ

 יקסניּפ

 יקסניּפ
 יקסניּפ

 יקסניּפ

5 

 רעטכָאט רעייז ,היח

 (םעדייא סבייל-יכדרמ) ןַאמ ריא }

 דניק רעייז ?

 ןוז סבייל-יכדרמ ,לקנַאי

 (סרעטקַאפ םעד עבייל) ןמלז

 יורפ ןייז ,לבָאב

 ןוז רעייז ,לשנַא

 (רעטכָאט סעבייל) הקבר

 (יורפ סקחצי) עקשַאב

 רעגיווש סקחצי ,רעטומ ריא ,עשיר

 (םעדייא סרעטקאפ םעד עבייל) לדייז קינבערטַאּפ

 יורפ ןייז ,הרש קינבערטַאּפ

 ןוז רעייז ,לשנַא קינבערטַאּפ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע -

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 (רענלימ רעד) קחצי יקסלערָאגָאּפ

 יורפ ןייז ,האל-הכלמ יקסלערָאגָאּפ

 רעטכָאט רעייז ,עינעה יקסלערָאגָאּפ

 ןיז רעייז ,המלש יקסלערָאגָאּפ

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע
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 (סניטשרעלַאג סוטַאמ) עשַאב ןייטשלעקניפ

 ןוז ריא ,קעמיפ ןייטשלעקניפ

 .צ

 (םעדייא סעבייל עיטָאמ) לווייפ רעקוצ

 יורפ ןייז ,עקּפיצ רעקוצ

 רעטכָאט רעיײז ? רעקוצ

 .ק
 (סרעטסוש םעד עיניּפ) עשַאב עטסוּפַאק

 ןַאמ ריא ,לארשי עטסוּפַאק

 רעטכָאט ריא .,עינַאפ עטסוּפַאק

 ןוז רעייז ,השמ עטסוּפַאק

 (םעדייא סעקרעקסירב רעד האל-הרש) קחצי ןוטוק
 יורפ ןייז ,עקשעּפ-רתסא ןוטוק

 (לכייט ןרעביא ןופ) ענרעשט ןַאגַאק

 רעטכָאט ריא ,עבָאד-ענייש ןַאגַאק

 (ןוז סרעצישטשיבויל עמַאש) םירפא שטילערַאק

 (רעטכָאט סניקסערב עקנעיכ) יורפ ןייז ,לטיג שטילערַאק

 רעטכַאט רעייז ,עקליצ שטילערַאק

 ןוז רעייז ,עקווָאיל שטילערַאק

 (םעדייא סיקסווָאקטיּפ לזייא) עפיל שטיווָארָאטנַאק
 יורפ ןייז ,עלייב שטיווָארָאטנַאק

 רעטכָאט רעייז ,עינָאס שטיווװָארטנַאק

 ןוז רעייז ,לסָאי שטיווָארָאטנַאק

 (םעדייא סרעצילערַאק רשא) ןרהא ןגיובנלענעצַאק

 יורפ ןייז ,עכענ ןגיובנלענעצַאק

 רעטכָאט רעייז ,לגייפ ןגיובנלענעצַאק

 רעטכָאט רעייז ,עקלע ןגיובנלענעצַאק

 רעטכָאט רעייז ,עקטיא ןגיובנלענעצַאק

 (רעטכָאט סעקדָאר-האל) הרש יקסנישָארק

 ןַאמ ריא ,(עילַאט) לארשי יקסנישָארק

 רעטכַאט רעייז ,להיח יקסנישָארק

 ןוז רעייז ,קישטנורהַא יקסנישָארק

 (רעװַאטסַאז) לסָאי ץעינזוק

 ןוז ןייז ,לקעי ץעינזוק
 יורפ ןייז ,עקטיא ץעינזוק

 רעטכָאט רעייז ,הנח ץעינזוק

 (ןוז סלסָאי חסּפ ץעינזוק

 יורפ ןייז ,ערעמ ץעינזוק

 ןוז רעיז ? ץעינזוק

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 טסּוװַאבמוא טרָא ןוא טייצ

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0

 ךלַאװ ןיא ,1942 רַאונַאי 0

 דלַאװ ןיא ,1942 ףוס

 דלַאװ ןיא ,1942 ףוס

 דלַאװ ןיא ,1942 ףוס

 דלַאװ ןיא ,1942 ףוס

 דלַאו ןיא ,1942 טסוגיוא 2

 1942 רוּפכ:םוי ךָאנ

 1942 ץרַאמ 3

 1942 ץרַאמ 3

 1942 ץרַאמ 3

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאו ןיא ,1942 .טּפעס ףוס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד

 הטיחש עטירד
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 הטיחש עטירד ןוז רעיז ? ץעינזוק

 הטיחש עטירד (ןירעגעוש סחסּפ ? ?

 הטיחש עטשרע (סאבא םייח ,רעטסוש רעד) רעטלַא סָאק

 הטיחש עטשרע יורפ ןייז ,עינימ-האל סָאק

 הטיחש עטשרע (דימש רעד ,סעניירט) לסָאי סָאק

 הטיחש עטייווצ (רעטכָאט סבייל-יכדרמ) יורפ ןייז ,היח סָאק

 הטיחש עטייווצ דניק רעיײז ? סָאק

 הטיחש עטייווצ דניק רעיז ? סָאק

 הטיחש עטייווצ רעטסעווש סלסָאי ,הנח סָאק

 הטיחש עטשרע (סעקליה) ריאמ סָאק

 הטיחש עטשרע (רעטכָאט סכורב-השמ) יורפ ןייז ,עקטַאלז סָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,קעליה סָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,לווַאז סָאק

 הטיחש עטשרע (סעקליה) סוטַאמ סָאק

 הטיחש עטשרע יורפ ןייז ,עלער סָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,קעליה סָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,עשוהי סָאק

 (יורפ סמייח-לארשי לסָאי) עקלע עינעּפורק

 ןוז ריא ,םירפא עינעּפורק

 ןוז ריא ,לשרעה עינעּפורק

 רעטכָאט ריא ,לדנייש עינעּפורק

 (סעשָארק רעטלַא) המלש יקסנעווָאק

 יורפ ןייז ,לדיירפ יקסנעווָאק

 רעטכָאט רעייז ,עקשעּפ יקסנעווָאק

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 20

 דלַאוװ ןיא ,3

 דלַאװ ןיא ,3

 דלַאװ ןיא ,1942 רעבָאטקָא ףוס

 הטיחש עטשרע

 הטיחש עטשרע

 דלַאװ ןיא ,1942 .טּפעס

 הטיחש עטייווצ (סעשָארק רעטלא) לדָאמ יקסנעווָאק

 הטיחש עטייווצ יורפ ןייז ,לדיירפ יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד (סעשָארק רתלא) עקבואר יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד יורפ ןייז ,עינָאס יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד רעטכָאט רעייז ,לדיירפ יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד ןוז רעייז ,לקנַאי יקסנעווָאק

 הטיחש עטשרע (סעשָארק רעטלַא) לאומש יקסנעווָאק

 הטיחש עטשרע (סכורב-השמ לקנעי) יורפ ןייז ,עקשָאווד יקסנעווָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,לקנַאי יקסנעווָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,םייח יקסנעווָאק

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ? יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד (סעשָארק-רעטלַא הקמלש) לשרעה יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד יורפ ןייז ,הוח יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד רעטכָאט רעייז ,הכלמ יקסנעווָאק

 הטיחש עטירד רעטכַָאט רעייז ? יקסנעווָאק

 הטיחש עטשרע (ןוז סעקהמלש למהרבא) עלעייש יקסנעווָאק
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 הטיחש עטשרע (סעשטיא לקנַאי) עדלָאג יקסנַאבילק

 הטיחש עטשרע ןוז ריא ? יקסנַאבילק

 הטיחש עטשרע רעטכָאט ריא ? יקסנַאבילק

 ר

 הטיחש עטשרע (סדימש םעד לוולעוו) לטָאמ שטיווָאניבַאר

 הטיחש עטשרע יורפ ןייז ,לדיירפ שטיווָאניבַאר

 הטיחש עטשרע ,והילא שטיווָאניבַאר

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,ןמלק שטיוװָאניבַאר

 הטיחש עטשרע ןיז רעייז ,? שטיוװָאניבַאר

 1942 וילסכ ג"כ (יורפ סעשָאי לזייא) לחר שטיווָאניבַאר

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0 רעטכָאט ריא ,הקבר שטיווָאניבַאר

 דלַאװ ןיא ,1942 רעבמעטּפעס 0 (ןוז סעשָאי לזייא) בקעי שטיווָאניבַאר

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0 יורפ וייז ,עקּפיצ שטיוװָאניבַאר

 דלַאװ ןיא ,1943 רַאונַאי 0 ןוז רעייז ,עקפסוי שטיוװָאניבַאר

 דלַאװ ןיא ,19423 ץרַאמ 0 (ןוז סעשָאי לזייא) רעדנעס שטיווָאניבַאר

 דלַאוװ ןיא,1943 רַאונַאי 0 יורפ ןייז ,עלָארַאק שטיווָאניבַאר

 דלַאװ ןיא ,1943 ץרַאמ 0 רעטכָאט רעייז ,עיַאמ שטיווָאניבַאר

 הטיחש עטשרע (רעטסוש רעד) םיריימ יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטשרע יורפ ןייז ,המחנ יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטירד ןוז רעייז ,םייח יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטירד (ןוז סמיריימ) לארשי יקסנַאשזָאר

 (רעטכָאט סרעמזעלק םעד לשריי) יורפ ןייז ,הקבר יקסנַאשזָאר

 דלעפ ןיא ,1942 רעבָאטקָא

 הטיחש עטירד ןוז רעייז ,םייח יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטירד ,רעטכָאט רעייז ,לגייפ יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטירד ןוז רעייז ,עילומ יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטשרע יורפ סעקשָאי ,רונש סמיריימ ,עקשָאוװד יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטשרע רעטכָאט ריא ,עדלעז יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטשרע ןוז ריא ,עייש יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטשרע דניק ריא ,? יקסנַאשזָאר

 הטיחש עטשרע (לקינייא סדמלמ םעד עמייל) לבָאב םולבנזָאר

 הטיחש עטשרע ןַאמ ריא ,לשרעה םולבנזָאר

 הטיחש עטשרע ןוז רעייז ,ןָאעל םולבנזָאר

 הטיחש עטשרע רעטכָאט רעייז ,עשזור םולבנזָאר

 הטיחש עטייווצ (קָאלַאװַאק) דוד יקציװַאר

 הטיחש עטייווצ יורפ ןייז ,ענייש יקציװַאר

 טסּוװַאבמוא טרָא ןוא טייצ ןוז סדוד ,לקנַאי יקציװַאר

 הטיחש עטייווצ ((טחוש רעד) םהרבא יקציווַאר

 הטיחש עטייווצ יורפ ןייז ,עקשַאב יקציוַאר

 הטיחש עטייווצ ןוז רעייז ,לרעב יקציוװַאר
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 (םעדייא סעשטיווָאקנימ עייש) לבייל ץעוויר

 יורפ ןייז ,לזייר ץעוויר

 ןוז רעייז ,קעינעב ץעוויר

 רעטכָאט רעיײז ? ץצעוויר

 דניק רעייז ,? ץעוויר

 (םעדייא סעשטיוועלעדנעמ לאירבג) םייח ןיבור

 יורפ ןייז ,הנח-עשָאוװד ןיבור

 רעטכָאט רעייז ,םירמ ןיבור

 ענרעשט יקסוװָאכַאסור

 קחצי-השמ קינזער

 ןוז ןייז ,רעזייל קינזער

 (רעטכָאט סעשטיווָאקנימ עייש) האל-היבצ םולבנזָאר

 (ןוז סלָאלַאװַאק לציא) למערבא יקציװַאר

 רעדורב ןייז ,חנ יקציװַאר

 .ש

 (ןוז סעשיטס) ריאמ קינלָאקש

 יורפ ןייז ,הרש קינלָאקש

 רעטכָאט רעייז ,עקטוג קינלָאקש

 ןוז רעייז ,עטָאנ קינלָאקש

 ןוז רעייז ,המלש קינלָאקש

 (בר רעד) שרעה יקסבורַאש

 יורפ ןייז ,לזייר-רתסא יקסבורַאש

 (סעקשטעלייב) בייל-ףסוי םיובנייש

 יורפ ןייז ,תידוהי םיובנייש

 ןוז רעייז ,לציא םיובנייש

 יורפ ןייז ,עשיג םיובנייש

 דניק רעייז ,? םיובנייש

 דניק רעייז ,? םיובנייש

 (עשרַאו ןופ רעדורב סבייל-ףסוי) השמ םיובנייש

 יורפ ןייז ,עטיא םיובנייש

 דניק רעייז ,? םיובנייש

 רעטסעווש ןייז ,הרש םיובנייש

 רעדורב ןייז ,? םיובנייש
 (םעדייא סעקסינ) דוד יקסוועשערעש

 יורפ ןייז ,עקלע יקסוועשערעש

 ןוז רעייז ,ןסינ יקסוועשערעש

 רעטכָאט רעייז ,עכענ יקסוועשערעש

 דניק רעייז ,? יקסוועשערעש
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 :טעטש ערעדנַא ןיא ענעמוקענמוא רענעטינ
 ;(1941 ןושח ח"י) הטיחש רעשטיוועכעל ןיא

 ;החּפשמ ןייז טימ ((סעקכָאינ) לשריי-קחצי יקסנַאלוא

 ;החּפשמ ריא טימ (רעטכָאט סרעטסוש םעד החמש) הנח יקציווָאכושז

 ;החּפשמ ריא טימ ((רעטכָאט סבר םעד) עשטייל הפי-יקסווָאדורפ

 ;רערעל רעד) לרעב שטיווָאקנימ

 :החּפשמ ריא טימ (רעטכָאט סלרעב) עכַאי שטיווָאקנימ

 ;החּפשמ ןייז טימ (סנועמש השמ) בקעי יקציווַאס

 ;החּפשמ ריא טימ (רעטכָאט סעּפיצ) המחנ ןײטשּפע-ןייטשנרעב

 ;(1941 ןושח 'ט) הטיחש רעקצעלק ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ ,(סרעטשָאפ םעד עבייל) השמ יקסוועלעשזוי

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעצרּפ השמ) לסָאי יקסווָאקטיד

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעצרּפ השמ) דוד יקסווָאקטיד

 ;החּפשמ ריא טימ (סרערעש םעד הילדג) הקבר יקסווָאקדוי:לַאגָאר

 ;החּפשמ ריא טימ (סרעדַאסיוװָאנ לקנַאי) לזייר שטיווָאקנימ

 ;החּפשמ ןייז טימ (סרעטסוש םעד לכימ) רעזייל יקסנַאלוב

 :החּפשמ ןייז טימ (סרעדיינש םעד ריאמ) למהרבא יקצינזשָאנ

 :(ןטייצ ענעדישרַאפ תוטיחש רעשטיווָאנארַאב ןיא

 ;החּפשמ ריא טימ (סעקליה עינעה) הווח ססָאק

 ;החּפשמ ריא טימ (סלסָאי-השמ) עזיל שטיוועלעדנעמ

 ;החּפשמ ריא טימ (סוועקעי) עבָאד רעזַאלג

 ;(יורפ סעשטיווָאניבַאר לוולעוו) ערעמ שטיווָאניבַאר

 ;החּפשמ ריא טימ (רעטכָאט סעשטיװָאניבַאר לוולעוו) לחר שטיוװָאניבַאר

 ;החּפשמ ריא טימ (סעשטיווָאקנימ עייש) לטאמ שטיווָאקנימ

 ;החּפשמ ןייז טימ ,ענַאס ןײטשּפירּפ

 ;החּפשמ ןייז טימ (סרעטסוש םעד עמהרבא) יקציטיווס ןויצ-ןב

 'החּפשמ ןייז טימ (סרעציעלרַאק רשא) ןיוועל לדוי

 ;החּפשמ ןייז טימ (לקינייא סקָאלַאװַאק חנ) ןיקסערב דוד-םירפא

 ;החּפשמ ריא טימ (רעטומ סדוד-םירפא) ןיקסערב עינוק

 ;(סעקשטא לכימ) םייהקַאז הילא-םייח

 ;החּפשמ ןוא (סהשמ-םהרבא) ןַאמָארק עינעה-האל

 ;החּפשמ ריא ןוא (סרעטשטָאּפ םעד עבייל) יקסוועלעשזוי הרובד

 ;החּפשמ ןייז טימ (סענכַאש עבייל) לאומש שטיווָאקנימ

 :(סעטַאד ענעדישרַאפ) תוטיחש רעמינַאלס ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ (סלקנַאי-לאומש) ןידלָאג םייח

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעדָא-לדנעמ) ןמלק-עיטָאמ יקסווָאדיװַאד
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 ;החּפשמ ןייז ןוא (סלוולעוו:השמ) ףסוי יקסנַאשזורפ

 :החּפשמ ריא ןוא (סלוולעוו-השמ) עקלע יקסנַאשזורּפ

 ;החּפשמ ריא טימ (סדימש םעד קחצי) עקרעמ יקסווָאקטיד

 ;החּפשמ ןייז ןוא (סרעדיינש םעד השמ) עקייש שטיווָאקנימ

 ;החּפשמ ןייז טימ (סמייח-לאומש) רעזייל שטיוװָאטַאכוש

 ;החּפשמ ןייז טימ (סלקצַאכ) לוולעוו-יכדרמ רענייוו

 ;החּפשמ ןייז טימ ,סלסינ השמ לסָאי

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעקלאוואק יד ןופ) עכָאמ יקציװַאר

 ;החּפשמ ןייזט ימ (סרעצילערַאק רשא) יכדרמ ןיוועל

 ;החּפשמ ןייז טימ (סרעלטאק רעד) חרז קושטשַאד

 :תוחּפשמ ערעייז ןוא (סעקדייז םחנמ) הכרב ןוא כקעי ,לרעב ןײטשּפירּפ

 ;החּפשמ ןייז ןוא (סעשָאי-דוד) לשריי-ןרהא שטיווָאטַאליפ

 ;(סעצרפ השמ) סעדוי יקסווָאקטיד

 ;החּפשמ ריא טימ (סעמַאש) עטיימ-רתסא יקציווָאסיל

 ;החּפשמ ןייז טימ ןויצ-ןב יקסמיארפא

 ;החּפשמ ןייז טימ (סקָאלָאװַאק לשריי) רודגיבא-השמ יקציווַאר

 ;(1941 ןושח 'ט) הטיחש רעשזעיווסעינ

 :החּפשמ ןייז טימ (סכורב-השמ) לציא יקסדַאשטלַאמ

 ;החּפשמ ריא טימ (סעמערבא ןמלק) לגייפ ןייטשסייוו

 ;החּפשמ ריא טימ (סוועקעי) הרש רעזַאלג

 :הטיחש רערימ

 ;החּפשמ ריא טימ (סרעטסוש םעד לכימ) עקשַאב םייהקַאז

 :הטיחש רעצּפלָאטס
 ;החּפשמ ןייז טימ (סלקצַאכ) קישטרַא רענייוו

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעבַא-לסָאי) רעזייל יקסוועלעשזוי

 : הטיחש רעווָאנס

 ;החּפשמ ןייז ןוא (סדמלמ םעד בייל-יכדרמ) ןועמש יקסניּפ

 ;הטיחש רעשטיוועצנאה

 ;החּפשמ ןייז טימ (סלרעב-לארשי) לשרעה יקציווָארבָאב

 : הטיחש רעשטיוועקלאמ
 ;החּפשמ ןייז טימ (סעטָאנ לרעב) לציא יקסווָאקדוי

 :הטיחש רעקסיװוַאקלָאװ ןיא
 ;החּפשמ ריא טימ (סעמערבא ןמלק) עדניה-ענייש ןייטשסייוו

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעלייב לשרעה) ךורב ןיוועל

 ;החּפשמ ןייז טימ (סָאשוז-םהרבא) ןרהא-לכימ יקסווָארינשוק
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 :הטיחש רעײזדָארָאה ןיא
 :החּפשמ ריא טימ (סבר םעד) הרובד יקסבורַאש

 : הטיחש רעקדורגָאװַאנ ןיא
 :החּפשמ ןייז טימ (סלקצַאכ) המלש רענייוו
 ;החּפשמ ריא טימ (סלרעב-לארשי עדניה) לטיג יקציווענוכ

 : הטיחש רעקַָאטסילַאיב ןיא
 ;(סדוד-םייח) לטיג יקסוועלעשזוי

 : הטיחש רעזוטרַאק:עזערעב ןיא

 :החּפשמ ריא טימ (סעדא-לדנעמ) לגייפ-הרש ץעינַארעמַָאּפ

 ;החּפשמ ריא טימ (סעקכאינ) עקלע ןײטשריּפַאס

 ;החּפשמ ריא טימ (סדוד-םייח) עשטייל יקסוועלעשזוי

 :הטיחש רענישינק ןיא

 ;החּפשמ ריא טימ (סעשיר לזייא) הקבר יקסווָאקטיּפ

 הטיחש רעועסַאק ןיא

 !החּפשמ ריא טימ (סרעמיר םעד ןמלק) הרש רענקרעב

 : הטיחש רעטעשטיימ ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ (סרעמיר םעד ןמלק) השמ רענקרעב

 :הטיחש רעיאנסעל ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ (סקָאלַאװַאק לשריי) קחצי יקציוװַאר

 ;החּפשמ ריא טימ (סעמַאש) עטנעי יקציווָאסיל

 : הטיחש רעווערישז ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ (סרעדיינש םעד ריאמ) םייח יקצינשזָאנ

 : הטיחש רעקנירק ןיא

 ;החּפשמ ריא טימ (סעּפיצ) עקייח שטיװָאקילעז-ןייטשנרעב

 | :הטיחש רעיָאנשזיר ןיא

 ;החּפשמ ןייז טימ (סרעילָאטס םעד לקנַאי-לאומש) לארשי ןידלָאג

 : הטיחש רעקנילַאה ןיא
 ;החּפשמ ריא ןוא (סרעטסוש םעד לכימ) לרעּפ יקסנַאלוב

 ;החּפשמ ןייז ןוא (סרעטסוש םעד לכימ) ענַאס יקסנַאלוב

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעמַאש ןרהא) םחורי יקציווָאסיל

 ;החּפשמ ריא טימ (סעמַאש ןרהא) עקייח יקציווָאסיל
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 :הטיחש רעקנַאלַאּפ ןיא
 :החּפשמ ןייז טימ (סעקשָאי יכדרמ) לווייפ יקסנעטיב

 :הטיחש רענישטשווָאלזָאק ןיא
 יד ןופ ןייטשנרעב לוולעוו-יכדרמ ןופ לקינייא) ןײטשּפע דוד םירפא ברה

 ;החּפשמ ןייז טימ (סעקלַאװַאק

 ; הטיחש רעוולעז ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ (סעמַאש ןרהא) השמ יקציוװָאסיל

 : הטיחש רענלעיאװָאנ ןיא
 ;החּפשמ ןייז ןוא (רערעל רעד) עשָאילַא ַאריּפש

 ;החּפשמ ריא ןוא (סעקשטע) עדלָאג יקסנַאשזורפ

 :תוטיחש דעוועשרַאוװ ןיא

 ;החּפשמ ריא טימ (סרעילָאטס םעד לקנַאי-לאומש) היבצ ַאמלַאּפ -ןידלָאג

 ;החּפשמ ריא טימ (סרעילָאטס םעד לקנַאי-לאומש) הרפש ןַאמטָאר-ןידלָאג

 ;החּפשמ ריא טימ (סעדנימ הילא) לגייפ יקסווָאקטיד

 : הטיחש רעשזדָאל ןיא
 ;החּפשמ ןייז טימ (סלרעב-לארשי) םהרבא יקציוװָארבָאב

 'חמחלמ ןיא ןנַאה סָאװ םיטילפ ענעמוקענמוא
 :ןעטינ ןיא טצעזאכ ךיז 1941-1939 טייצ

 יורפ ןוא ןָאעל םולבלעג ןופ ,קינכעט-ןָאצ) עילימַאפ ןוא זוברַא

 םייח םיובלעג .(קלַאווּוס

 לװַאז רעטלָאג קעלַאס רענזייא

 רתסא רעטלָאג עינעג רענזייא

 עינעג רעטלָאג עינעב רענזייא

 השמ רעטלָאג גרעבנזייא

 ףסוי רעטלָאג קחצי רענכייא

 עדלָאג ןָאדרָאג עילימַאפ ןוא ןיזַאגרעב

 עליל ןָאדרָאג םייח דלעפנירג

 דוד ןאמלאד םהרבא ןייטשנירג

 עינָאס ןאמלאד רתסא ןייטשנירג

 םייח ןַאמלָאד לטיג ןייטשנירו

 הרש גרעבנעטאוו בקעי ןייטשנירג

 ןויצ-ןב גרעבנעטאוו | ןַאּפשנירג

 םייח גרעבנעטאוו דוד שיפדלָאג
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 קחצי רעגרעב

 םוחנ רעגרעב

 בקעי רעגרטר

 לטע רעגרעב

 הרש רעגרעב

 עלָאסעװ

 םייח-השמ יקסניליוו

 ענרעשט יקסניליוו

 הנח יקסניליוו

 עינעג יקסניליוו

 לרעב יקסניליוו

 (ןָאזרעּפ 5) רעוַאסעד

 ילתפנ קינדָאװ

 עינָאס קינדאוו

 (ןָאזרעּפ 4 ךָאנ) קינדָאװ

 ןַאמוז

 םייח ביוט

 הקבר ביוט

 עינָאס ביוט

 בקעי טַאװכ

 הוח טַאוװכ

 ילתפנ ןָאזרעדָארב

 המחנ ןָאזרעדָארב

 עינעה ןָאזרעדָארב

 רעזייל ןָאזרעדָארב

 הרובד ןָאזרעדָארב

 םהרבא ןָאסקרַאמ

 עינַאפ ןָאסקרַאב

 קעטול ןָאסקרַאמ
 ןרהא ןייטשנטכיל

 לדיא ןייטשנטכיל

 (רָאטקָאד) םייח טרַאגנעדיײיז
 עינעג טרַאגנעדיײיז

 לווַאז טרַאגנעדייז

 (ןָאזרעּפ 6) רעלשימ
 יקסוועעשטשאל
 (ןָאזרעּפ 5) ןַאמרעטופ
 השמ ןַאמדירפ

 הרש ןַאמדירפ

 עקנַאה ןַאמדירפ

 הרובד ןַאמדלעפ

 ןעטיב סקנּפ

 ןתנ ןַאמדלעפ

 עקניד ןַאמיירפ

 עדניה ןַאמיירפ

 (ןָאזרעּפ 3) ןײטשצלַאז

 ןַאמסקופ

 היח ענילַאמ

 ךורב ענילַאמ

 בקעי ענילַאמ

 לטע ענילַאמ

 קחצי גרעבסערפ

 םהרבא גרעבשירפ

 ןַאמסקופ

 (ןָאזרעּפ 2 ןוא) בקעי קַאיוװָאקלוס
 לדנעמ רעקוצ

 םייח רעקוצ

 רשא רעקוצ

 עדיא רעקוצ

 הקבר רעקוצ

 עקהשמ רעקוצ

 לחר רעקוצ

 םייח רעקוצ

 לחר רעקוצ

 םירמ רעקוצ

 השמ רעקוצ

 (ןָאזרעּפ 7) ץַאק
 (ןָאזרעּפ 2) יקצישזור

 קערַאמ שטיוװָאניבַאר

 םירמ שטיווָאניבַאר

 קעלַאס שטיוװָאניבַאר

 הרש שטיווָאניבַאר

 (ןָאזרעּפ 3) ןַארפַאש
 (ןָאזרעּפ 4) שזַאטוש

 (ןָאזרעּפ 3) יקסילַאק
 (ןָאזרעּפ 3) גנילרעּפש

 (ןָאזרעּפ 4) ןַאמרעדיײנש

 ןָאעל אקייש
 לזייר אקייש

 ַאדיא אקייש

 (ןָאזרעּפ 4 רענישטושטש

 (ןָאזרעּפ 5) ןאמכאר



 לעדָאר ןועמש

 ר נוא טיפ טײז ךיא

 הבצמ עקיזיר ַא ןלעטש ךייא עקיניײא ןליװ סע

 .טנעמונַאמ ןכעלרעה ַא ןופ ןטעקַאמ .ערעדנַא ןענַאלפ סע

 ...רבק ןענַארַאפ טינ רעייא ףיוא ןעמ טבײרש ןפַארגיּפע ןוא

 א

 ןבעל ןצנַאג רעזדנוא ךרוד ךייא ןלעוװ רימ

 ,טנעה יד ףיוא ןגָארט

 דניק ןעקנורטרעד ןייז עטַאט ַא טגָארט סעיװ

 ןטלַאטשעג עקיטכיל ערעייא ןשוק ןוא ךייא ןעלטרעצ ןלעוו רימ

 ןטלַאק םעד ףוג םעד דניק ריא ןופ .עמַאמ ַאײװ

 רבא ןדעי ַא סיוא טשוק

 ...רעוװילג ןטױט ןייז םיא ןופ ןגיזסיורַא יוזַא ליוו ןוא

 ר ראו טמא עא עט עא נאטא רעוא עא ספק אוו או יא יהא

 א רוה האפט מע עט ( אוו "טאפ  "עעוועואעה קעפ טעאטער סא

 .רעסַאלב ןרעװ קנעדנָא רעיא לָאמנײק ןיוש טעווס

 =סײררעביא םעזו ןש

 ךייא ןעעז רימ

 ןענַאּפש ןקיסיוכרוד ןיא

 1 1 - צ א םוצ

 .ךיילגוצ ןרעזדנוא טימ טָארט רעיא ןופ גנַאלק ןרעה רימ
 ,רערעזדנוא ןיא טנַאה רעיא ןליפ רימ
 .דניק ןענופעג-קירוצ ַא ןופ יװ

 ".ןענַארַאפ קירוצ. ,-.ןענַארַאפ קירוצ, :ןעלמרומ רימ ןוא
 !ןדנוושרַאפ ט ינ טײז ריא א
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 !ןדנוא טימ טז ריא

 !ןרעידעג ןיוש קיבײא ט'ריא ןייז קיבײא ןיוש טעוו ריא

 ןצרַאה ןטקיטולברַאפ רעזדנוא ןיא

 -- ןבעג טינ רעמ ןלעװ רימ טרָא ןײיק ך ײא

 ןרָאװעג ץרַאה רעזדנוא טײז | ײל ַא ריאלײװ

 ןרעױט-ןוא-ריט ןפָא ןטלַאה טינ רעמ ןלעװ רימ ך ײ א רַאפ

 -- סנגרָאברַאפ ַא לקניװ ַא ךייא ןעקנעש טינ זיוה רעזדנוא ןיא

 ןרָאװעג זיוה רעזדנוא טײז ן ײל ַא ר יא לײװ

 ,גנונַָאמרעד ןופ ןהעש ןיא

 ,סנגרַאמירפ ענעדלָאגניג ןיא

 ןטכַאנרַאפ עלעקנוט ןיא

 ,עצרַאװש טכענ ךרוד

 - ןץתעל-תעמ עכעלדנעמוא ןוא עקיבייא ןרָאי ךרוד

 -- ןטרַאװ ןפרַאד טשינ ךייא ףיוא רעמ לָאמנײק ןלעוו רימ

 - ןסעגרַאפ ךייא ןפרַאד טינ ןיוש לָאמנײק ןלעוו רימ

 ןרָאװעג ןױש טײז ן| ײלַא ריא לײװ

 ...גנונַא עכעלרעהפיואמוא רעזדנוא

 ...ןורכז רעקידנענערב רעזדנוא



 הטילּפה תיואש ועודנוא
 ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ,ןײירַא דלַאװ ןיא ָאטעג ןופ ךיז ןעמוקַאבסױרַא

 -לעוו יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,רענעטיב 200 ךרעב

 ןטידנַאב עשיצַאנ יד טימ ףמַאק ןיא ,ןכייט ןוא ןּפמוז יד ןיא ,רעדלעפ ןוא רעד

 -עגלַא רעד ןיא ךיז ןעניפעג דלעפ ןוא דלַאװ ןיא ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ יד

 המישר יד רימ ןעגנערב רעטייוו .םירוהטו םישודק ערעזדנוא ןופ המישר רעניימ

 יד טבעלרעד ןבָאה סָאװ ,ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז סָאװ רענַאזיטרַאּפ ענעי ןופ

 יד ןעוו ,םעדכָאנ ןענעז רענַאזיטרַאּפ עקיזָאד יד ןופ לייט .סיצַאנ יד ןופ הלּפמ

 -נײרַא ,טײקיטעט-עקנַאזיטרַאּפ רעייז ןופ טנגעג יד ןעמונרַאפ טָאה ײמרַא עטיור

 רענַאזיטרַאּפ עקיזָאד יד ןופ עטלייצעג .ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 -נָא ,טלעו רעד ןיא קעווַא זיא טייהרעמ עטסערג יד .ןעטיב ןיא ןבילבעג ןענעז

 לייט ַא ןוא לארשי ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןופ בור רעד .ןעמייה עיינ ןכוז ןביוהעג

 .עניטנעגרַא ןיא ןוא ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא

 המקנ ןעמונעג ןבָאה סָאװ ןדלעה ערעזדנוא ןופ ןעמענ יד ןענעז סָאד טָא

 רענעטיב רעזדנוא ןרעוו טנכייצרַאפ דעו:םלועל לָאז .םישודק ערעזדנוא רַאפ

 .עיטסעב רעשיטסירעלטיה רעד טימ ףמַאק ןכיילגטינ םעד ןיא לײטנָא

 ךרודַא סעקינהטילפה תיראש ערעזדנוא ןענעז רעדלעוו יד ןופ קידנעײגסױרַא

 םיטילפ רענעטיב עפורג ַא ןרעגַאל-םיטילּפ ענעדישרַאפ ןופ געוולגָאו םעד

 ןיא לײט ַא ךיז ןעניפעג עפורג רעד ןופ .ךיירטסע ןיא רעגַאל-יפ"יד ַא ןיא

 .עניטנעגרַא ןיא לייט ַא ןוא ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא לייט ַא ,לארשי תנידמ
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 :ןבעל ןבילבעג ןענעז סָאװ רענַאזיטרַאּפ רענעטיב .א
 ;(סעקדָאר האל) לדָאד שטיווָאמַארבַא

 ;(סעקדָאר-האל) עקשַָאװד רעּפָאטש-שטיוװָאמַארבַא

 ;(ןוז סרעילומ םעד עשטיא) לוולעוו-השמ יקסנַאלובַא

 ;ןוז סטחוש םעד לדוי) לאומש יקצעמָארטסַא

 ;(סעקדָאה-היח עקייש) הרש יקסוװָאמַארבַא

 ;ןוז סעקשָאי עלייק) המלש יקסנעטיב

 ;ןוז סעקשטָאד עמהרבא) רשא:-לארשי ןייטשנרעב

 ;סרעמיר םעד ןמלק) לדוי רענקרעב

 ;(ןוז ןייז) ןמלק רענקרעב
 ;(ןוז רעטייווצ) ןמלק רענקרעעב

 ;(ןוז סבקעי) הילא רעזַאלג

 ;רעטכָאט סעייש סוטַאמ) ןײטשרעלַאג עינַאט

 ;(םעדייא סרעטסוש םעד עניפ) לדוי ןַאמדלָאג .

 רענַאזיטרַאּפ בור סָאד .סעקינהטילּפה-תיראש רענעטיב יד
 :לארשי תנידמ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 עקדיירפ ,סעקשענ שטיווָאמַארבַא עקשָאווד :סקניל וצ סטכער ןופ ,עײר עטשרע

 -קרעב לדוי ,שטיווָאמַארבא לדָאד ,ןַאמלדַאג-ןייטזעּפירּפ ערַאמַאט ,יקסמינָאלס

 .עטיווָאקנימ יכדרמ ,יקסווָאמַארבַא הרש ,רענ

 ןוערג ,יקסווערַאד עמורפ ,יקסווָאקטיּפ השמ ,יקסווָאקטיד ןבואר :עיר עטיױוצ

 רד

 .יקסווָאקדוי ערַאב ,יקסווָאקטיד בקעי ,שטיווָאקנימ

 ,יקצעמָארטסָא לאומש ,ןגױבלענעצַאק ערָאב ,ןוז סרענקרעב לדוי :עײר עטי
 יקסווָאמַארבַא רעזיל ,הפי ריאמ ,יקסווערַאד השמ
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 ;(סדימש םעד קחצי) ןבואר יקסוװוָאקטיד

 ;רעטסעװש סנבואר) עשיר יקסווָאקטיד

 ;דניק סעשיר) ? יקסווָאקטיד

 ;(ןוז סלרעּפ-הרש) לאומש יקסווָאקטיד .

 ;(ןוז סנושמש) ריאמ יקסווערַאד

 ;(ןוז סעשטוג םייח) רעזייל יקסנישטערעד

 ;(םעדייא סקיזייא השמ) עיטָאמ ןיסקוד

 ;(יורפ ןייז) עינעה ןיסקוד .

 ;(דניק רעיײז) ? ןיסקוד .
 ;סרעמזעלק םעד לשריי) עבויל יקסוועלעשזוי
 ;(ןוז סדוד-םייח) עיש יקסוועלעשזוי

 ;(רעטכָאט עסקשטיא-רעזייל ,יורפ ןייז) סעדָאה יקסוועלעשזוי ,

 ;(סעשטיא:םייח) ערָאב יקסווָאקדוי

 ;(סעשטיא:םייח) לאומש יקסווָאקדוי ,

 ;(סבר םעד) ריאמ הפי

 ;(סלסיז) יכדרמ שטיווָאקנימ ,

 ;(סַאג רעיינ רעד ןופ סעייש) לכימ שטיווָאקנימ

 ;(סהרובד-האל) לציא שטיוועלעדנעמ

 ;(סלסָאי-השמ) עילומ שטיוועלעדנעמ

 ;(סקודצ רתסא) ןמלז יקסנַאליגָאמ

 ;האל שטיווָאכַאװענ

 ;(סלדוי-לרעב) לאומש יקסמינָאלס .

 ;רעטכָאט סעקטַאמ ,יורפ ןייז) עקדיירפ יקסמינָאלס ,

 ;(רעטכָאט רעייז) לטיג יקסמינָאלס .

 ;(רעטכָאט רעייז) עמיס יקסמינָאלס

 ;(ןֹוז ןייז) לארשי יקסמינָאלס

 ;(סעשיר לזייא) השמ יקסווָאקטיּפ

 ;(סעשיר לזייא) למהרבא יקסווָאקטיּפ

 ;(סרענלימ םעד) הקבר יקסלערָאגָאּפ

 ;(סרענלימ םעד) עבָאד יקסלערָאגָאּפ

 ;(סרעטקאפ םעד) קחצי יקסניּפ

 ;(רעטכָאט סעקניד) עקייח יקסנעווָאק

 ;(רעטכָאט סריאמ-בקעי) עדלָאג ץעינזוק

 ;(ןוז סרעוואטסאז לסָאי ,ןַאמ ריא) עבייל ץעינזוק,8

,9 
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 ;(ןוז סרעקרעקסירב רעד עקשעּפ-רתסא) היננח ןוטוק

 ;רעטכָאט סעקשעּפ-רתסא ? ןוטוק
 ;רעעטכָאט סעקשעּפ-רתסא) ?  ןוטוק

 ;(סרעטסוש םעד םיריימ) עקשָאי יקסנַאשזָאר
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 ;(יורפ סקחצי השמ) המחנ קינזער .3

 ;(רעטכָאט ריא ? קינזער 4

 .((סבר םעד לשרעה) לחר יקסבורַאש .5

 :ערעדנַא .ב

 ןיפ ןוילכ םעד טבעלעגרעביא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ 55 עקיזָאד יד רעסיוא

 טשינ ןעיײג המישר רעד ןיא) ;ריע-ינב עקידרעטייו יד לטעטשמייה רעזדנוא

 ;(םיל-רבעמ טרירגימע 1939 רָאי ןזיב ןבָאה סָאװ רענעטיב עקינעי יד ןיירַא

 (רעטכָאט סנידלָאג בקעי-לאומש ,יורפ סלוולעוװ-יכדרמ) עדלעז ןייטשנרעב .}

 "כָאנ ,עדַאנַאק ןיא טעוועטארעג ךיז ,ןַאּפַאי ,דנַאברַאפנטַאר ,עטיל ךרוד ---

 ;סערייא סָאנעוב -- טציא ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא םעד

 ,רעדלעפ ןוא רעדלעװ ןיא םעדכָאנ ןוא עשרַאװ ָאטעג) היבצ ןיקטעבויל ;2

 ;לארשי ןיא תואטיגה ימחול ץוביק ןיא טציא

 : דנַאברַאפנטַאר ןייק *עטריוקַאוװע;

 ;(סעקכאינ) עקהשמ יקסנַאלא ;1}

 ;(סעקדָאה-היח עקייש) רעזייל יקסווָאמַארבַא 2

 ;(סעקדאה:היח עקייש) רעדגיוו יקסווָאמַארבַא 3

 ;לװלעוװ-יכדרמ ןייטשנרעב 4

 ;סעקשטאד עמהרבא) עקטיא ןייטשנרעב 5

 1949 טסוגיוא ,לארׂשי ןיא רענעטיב ןופ סוניכ-רוכזי
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 ;(סעקשטאד עמהרבא) עבָאד ןייטשנרעב

 ;(סבקעי) ריאמ רעזאלג 7

 ;(סעקטאמ) ערַאמַאט ןַאמדלָאג .8

 ;(ןוז ריא) לווַאז ןַאמדלָאג 9

 ;(רעטכָאט ריא) לטיג ןַאמדלָאג 0

 ;(סלרעּפ-הרש) לקנַאי יקסווָאקטיד .1

 ;(סנושמש) עמורפ יקסווערַאד ,

 ;(סנושמש) השמ יקסווערַאד 2

 ;(סעשטיא לקנַאי) המלש ןיקטעבויל

 ;(סעווייפ עקהשמ) לווייפ יקציטיווס .5

 ;(סעשארק-רעטלַא עקהמלש) למהרבא יקסנעווָאק .6

 ףיוא טפמעקעג גנוײרּפַאב ןוא עיטסענמַא רעד ךָאנ ןבָאה עקיזָאד יד ןופ לייט

 ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא רע .רעדרעמ עשיצַאנ יד ןגעק ןטנָארפ ענעדישרַאפ

 .יקסוװערַאד השמ) לארשי ןופ עדַאגירב עשידִיי רעדָא (יקסווָאמַארבַא רודגיבא)

 .13 לכה-ךסב טבעלעגרעביא ןבָאה ןעטיב ןיא תושפנ עׂשידִיי 1.200 רעכעה ןופ

 ענענילנענננעל ןופ װיונ
 -ַאב ַא ןבָאה סָאװ ,ענעבילבעגנבעל רענעטיב ןופ ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןשיווצ

 ,סיוא ךיז ןלייט ,הטילּפה:תיראש רעזדנוא ןופ לוגליג םעד ןגעוו ,טרעוו ןרעדנוז

 -ָאמַארבַא לדָאד רעײמרַא-טיור ןוא רענַאזיטרַאּפ ןופ ווירב יד ,ערעדנַא ןשיווצ

 -רַא ןיא טײלסדנַאל יד וצ ןוא ליזַארב ,עקירעמַא ןיא רעדירב ענייז וצ שטיוו

 -יב ןברוח ןופ ןטנעמוקָאד עכעלטכישעג עקיטכיוו רָאג ןענעז ווירב יד .עניטנעג

 רעכלעוו ,רָאטױא ןופ דנַאטשוצ:טימעג רעד טקירדעגסיוא זיא ייז ןיא ןוא ןעט

 געט -רעלטיה עטסיו יד ,געט עכעלקערש ,עכעלרעדיוש יד טכַאמעגטימ טָאה

 .ןעטיב ןיא

 :;ןירב יד ןופ ןגוצסיוא עקינייא ָאד ןעגנערב רימ

 :1945 ינוי רעט3 .,ןעטיב

 ,ןעטיב ןיא טַארטָאטש םוצ טריסערדַא ,1945 רַאונַאי ןט1 ןופ ווירב ןייד...,
 -נבעל ןוא ןרָאװעג לוצינ ןענעז החּפשמ רעצנַאג רעזדנוא ןיפ .ןטלַאהרעד טנייה
 ןענעז עקירעביא עלַא .עשָאװד רעטסעװש עטסגניי רעזדנוא ןוא ךיא ,ןבילבעג
 ..ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןוא ןדנעטשמוא ענעדיישרַאפ ייב ןעמוקעגמיא

 -עזדנוא טײרפַאב טָאה ײמרַא-עטיור יד ןעוו .ןַאזיטרַאּפ רָאי 2 ןעוװעג ןיב ךיא
 ,עשרַאװ ייב טפמעקעג בָאה ךיא .ײמרַא רעד ןיא קעװַא ךיא ןיב ,רערלעו ער
 טעדנוװרַאפ רעװש ךיא ןיב 1945 רַאונַאי ןט21 םעד .ןסיירפ-חרזמ ןיא ךָאנרעד
 .טנַאה עקניל ןיימ ןריולרַאפ בָאה ךיא .דלעפטכַאלש ןפיוא ןרָאװעג

 .ןטידנַאב עשטייד יד ןיא המקנ ןעמונעג ןוא המקנ ןעזעג בָאה ךיא
 ,טייקיטליגכילג רעבלעז רעד טימ תורוש יד טָא ןעײל !רערעיײט ןיימ ,ָאי

 ןיימ זיא סָאד .ץכערק ַא ןָא ןוא רערט ַא ןָא ,טציא ייז ביירש ךיא רעכלעוו טימ
 .ריד וצ עטיב עקיצנייא
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 סָאװ ,ןטיוט עטסקידהנושמ יד טימ ןעמוקעגמוא ןענָאילימ יד ןיא זיא קלָאפ ַא
 יד .ןטכַארטסױא טנעקעג טשינ סָאד טלָאװ סמונהיג עלַא ןופ רעטשרעביוא רעד
 ,סנױזַא סָאװטע טכַאמעגכרוד גנוײרפַאב רעייז זיב ןבָאה ענעבילבעגרעביא עטלייצעג
 יןסַאמ יד רעביא רערט ַא ןלעטשרָאפ טשינ סע ןעק עיזַאטנַאפ עטסכייר יד סָאװ
 ךיז ןרעגלַאװ רענייב ערעייז סָאװ ,עטקידרעַאב-טשינ יד רעביא ץכערק ַא ,םירבק
 יד רַאפ גנוכעוװשרַאפ ַא רָאנ זיא ,רעדלעוװ ןוא ןּפמוז עלַא רעביא טײרּפשעצ
 .עטקינײּפרַאפ

 .ןבײרש וצ רעװש ללכב רימ זיא סע .םעד ןגעװ גונעג ,רערעייט ןיימ ,ַאי
 עילימַאפ סיקסנַאליגָאמ ןופ .לָאטיּפש ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ןכָאװ רָאּפ ַא טשרע
 .ןײלַא ןמלז רָאנ ןבילבעג זיא

 ןבילבעג טשינ זיא םינָאלס ןיא עילימַאפ רעכײרלָאצ רעסיורג רעזדנוא ןופ
 "...שינעכעדעג ןייק

 ;1945 ינוי ןט20 ,ןעטיב

 .רעטרעוװװ-טסיירט ןיק טשינ רָאנ .ןסאלעג ןוא קיור תורוש עניימ ןעייל...,

 ןָאמרעד ךיא ָאי ,ןשטנעמ עביל ןוא עקיצרַאה לָאמַא סעּפע ןעוועג .עכלעזַא ָאטשינ

 ,רעבירג"ןסָאמ ןיא ייז ןגיל טציא .ןטלַאטשעג עקיטכיל ערעייט לָאמַא ןעוועג .ךיז

 .תונושמ-תותימ ײלרעלַא טימ עטקיניײּפרַאפ ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו ןיא ,ןּפמוז ןיא

 ךיז ןבָאה רימ זַא ,טַאנָאמ ַא טשרע .ןרָאװעג לוצינ ןענעז עקשָאװד ןוא ךיא
 עַצנַאג יד קירגסיו טשינ רָאי 4 טעמכ ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,טנגעגַאב עדייב

 ",,,ןטייווצ ןופ רענייא טייצ

 ;1945 טסוגיוא ןט8 םעד ,ןעטיב

 עטשרע יד ןענעז סָאד :טסָאּפ עכייר ַא ןטלַאהרעד ריד ןופ טנייה ןבָאה רימ...,

 םעד ףיוא טשינ זדנוא ביירש ווירב ןייק רעמ .זדנוא וצ ריד ןופ ןסורג עטקעריד

 טניפעג ןמלז .ןליוּפ ןייק ןענַאד ןופ ּפָא רימ ןרָאפ םורַא געט 2 ןיא לייוו ,סערדַא ןגיה

 םג םיחא תבש, רעד רעכעליירפ לסיב ַא זיא'ס .ןעמַאזוצ זדנוא טימ סנטצעל ךיז

 ."ודחי

 ןופ ךשמב ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,רצוא ןַא זדנוא רַאפ ןענעז ווירב ענייד

 טגַאװעג טשינ ,ןשינעבעלרעביא עשיטסַאטנאפיליורג ערעזדנוא עלַצ ןיא ,ןרָאי עגנַאל

 ,ןעמיורט וצ וליפַא

 ,טייצ ןוא טרָא קיטכיו טשינ -- ,ןטנעמָאמ עכלעזַא ןעוועג רימ ייב ןענעז סע

 ןעמָאנ ןטימ ןפורעג ךיז טָאה סע יװ ,ןטכַארטרעד טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 יד ןיא ןה ןעוועג ןענעז ןטנעמָאמ עכלעזַא ..רעטסעװש יירד ערעזדנוא ןופ ענייא

 ןיא סקיב ןטימ קידנעטש ,רעדלעוו עקיּפמוז יד ןיא ןבעל-רענַאזיטרַאּפ רָאי ייווצ

 ןיא ןה ןוא -- ןגיוא עקידנרעיױל ןֹוא ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ קידנעטש ,טנַאה

 -ָאלב יד ןיא ,ןסיירּפ-חרזמ ןיא רעטעּפש ןוא עשרַאו ייב ןפמַאק עטרעטיברַאפ יד

 ןיא .דרע רעשטייד רענעטלָאשרַאפ קיבײא רעד ףיוא ,ןעײשנַארט עקימייל ,עקיט

 יד וצ טעדנעװעג ןעוועג קנאדעג רעטצעל ןיימ זיא ,ןבעל ןוא טיוט ןופ ליּפש

 עקידעבעל ייוצ עניימ וצ ןוא ענעמוקעגמוא ערעזדנוא ןופ ןטלַאטשעג ערעייט

 ",,,רעדירב

 ;1945 טסוגיױא ןט10 ,ןעטיב

 ןוא ,לטעטשיםיײה רעזדנוא ןופ קיבײא ףיוא ּפָא רימ ןרָאפ ירפ ןגרָאמ...,

 ןיא ,ןציז ןביילבראפ וצ ָאד רעש זיא סע .ןרעדנַאװ וצ ןָא רעדיו ןבייה רימ

 ,שירַאדילַאס טשינ טייז רעזדנוא ןופ זיא'ס ,תמא .םירבק-ןסַאמ ערעזדנוא ןופ תונכש

 בורג עסיורג יד ,טיקטנלע רעפיט ןיא ,ןזָאלוצרעביא ןייפ טשינ ןוליפַא ןיימ ךיא

 טייזעצ ןענעז עכלעוו ,250 ךָאנ ןופ םירבק יד ךיוא ןוא עטקינייּפרַאפ 930 יד ןופ
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 רעייז ,רעװש זיא סע רעבָא -- ןגעװ עלַא ףיוא ןוא ןפייה ןוא רענטרעג יד ףיוא

 .ָאד ןביילב וצ רעווש

 ןשיװצ טגיל סָאװ ,בורג ןטימ ןענעגעזעג ךיז לָאמ ןטצעל םוצ דלַאב ןעייג רימ

 .עינדור ןוא עילָאּפָאז ךעלפרעד עשירעלָאמ יד

 -לדָאנ טימ ענעסקַאװַאב ,ךעלגרעב עקירעדינ ןשיװצ ,לָאט רענירג ,רעניילק ַא

 .יײז ןגיל ָאד .לכײט רעשטערַאז עקנילָאמש סָאד ךיז טלגנעלש ןבענרעד .סעטסוק

 .לָאט-הטיחש םעד ןביילקסיוא םייב "שיטנַאמָאר ,ןעוועג ןענעז רעדרעמ עשטייד יד

 םיצ ךיא ייג רעהַא .לקניוו ןשיטנַאמָאר-שירעלָאמ ,םענייש א ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז

 "..בורג ןרעביא ןגייוש ןוא ןקוק לָאמ ןטצעל

 ;1945 טסוגיא ןט12 ,עוװָאנַאמאד עיצנַאטס

 לַאזקָאװ םייב עּפמַאר רעד ףיוא סעכעבעב לסיב טימ טגיילעגסיוא ןגיל רימ...,

 .טײקטנַאקַאבמוא רעד ןיא ץעגרע ןריפ זדנוא טעוװ סָאװ ,גוצ ןפיוא ןטרַאװ ןוא

 .עטעוועטארעג קילדנעצ ייוצ ַא ָאד ןענעז רימ

 ,גָאטימ וצ ןטיירג "ךעלדיימ, יד .טלעטשעגפיוא זיא רעגאל רעניילק רעזדנוא

 ןבָאה סָאװ ,יד ןענעז "ךעלגניי, ןוא "ךעלדיײימ , .ןטרָאק ןיא ןליּפש "ךעלגניי, יד

 ןפור ױזַא .ןײלַא ןבילבעג ןענעז ןוא רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ ערעייז ןריול-אפ

 "טעװעטַארעגּפָאא זדנוא טימ ךיוא זיא רעכלעוו ,ןָאפעטַאּפ א .עטייווצ יד ענייא ךיז

 טגניז ,(רעוּפ ַא ייב ןעמונעגּפָא םיא טָאה ,סמייריימ יקסנַאשזָאר עקשַאי) ןרָאװעג

 :לרוחב ןקידרעּפָאה ַא ןופ לדיליסקלַאפ שידיי ַא סייא

 ,ןיטש רימ ןזָאל עטױר ,רימ ןסיײר ןשרַאק עצרַאװש;

 " ךײג ר מ תחָאָל עסואימ ןוא רימ ןעמענ ךעלדיימ ענייש

 ,בורג"ױסַאמ םעד ןיא יײז ןגיל ,ןענַאד ןופ רעטעמָאליק 6 ,טייוו טשינ ָאד ןוא

 ַאזַא ןייא טשינ ןוא .עטקינײּפרַאפ ןוא עטעדנעשעג ,ךעלדיימ עסואימ ןוא ענייש יד

 ןטימ בורג םעד ןיא ןגיל וצ ןעמוקעגסיוא זיא -- לרוחב ןקידנעגניז ,ןקידרעּפָאה

 ןיּכ ןליו רעד ןעוװעג זיא ױזַא .טעקַאנ רעטומ עדייב ,לדיימ א ןבענ .,ּפַארַצ םיַנּפ

 "..ייז ןסישרעד ןתעב רעדרעמ עשיטסירעלטיה ענעקנורטַאב יד

 :טרָא ןבלעז םעד ןופ ווירב ןטייווצ ַא ןיא סנגרָאמוצ ףיוא ןוא

 ךיא .רעֶדיו טניה דיד ביירש ךיא ןוא ןבירשעג ריד ךיא בָאה ןטכענ..,
 -רָאנ טשינ ךאנ זיא עקירעמַא טַימ גנודניברַאפ-טסָאּפ יד שטָאכ ,גָאט עלַא ביירש
 ןופ סייררעביא ןַא טניז טייקכעלגעמ ענעטלעז ַאזַא .ךיא זומ ןביירש רעבָא ,לַאמ
 רעדעפ ןײק ןטלַאהעג טשינ יװ טוג יוזצ רָאי עכעלטע בָאה ךיא ,רָאי עכעלטע
 ",,,טנַאה ןיא

 1945 רעבמעצעד ןט20 ןופ ווירב ַא ןיא ןרעדנַאװ םישדח 4 ךָאנ רעטעּפש

 :רע טביירש עילַאטיא ןופ

 ,עילַאטיא ןיא ,רעהַא ןעמוקנָא ןטימ ןענעז גנורעדנַאו םישדח עכעלטע יד...

 טמיטשַאב ןלעװ סע זיב ,טייצ ערעגנעל ַא רימ ןביילב ָאד .טקידנעעג לייוורעד

 ,םידודנ עיינ ןופ ןגעוו יד ןרעוו

 םענופ עטכישעג יד ןביירש וצ לָאמַא טומ םעד ןבָאה רעװו טעװ סע ביוא

 ןזומ טעו ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןדיי זדנוא ןפָארטעג טָאה סָאװ קילגמוא ןסיורג

 סָאװ ,הטילּפה תיראש רעד ןופ םילוגליג יד ךיוא ןענעמדיוו טרָא ןקידנטײדַאב ַא

 טזָאלעג ךיז ןוא רעטרעיםייה ערעײיז ןזָאלרַאפ ,ןעגנובעלרעביא עלַא ךָאנ ,טָאה

 -עכערברַאפ רענעגושמ רעד ןופ ןצענערג ןוא רעדנעל רעביא געוו ןרעווש ַא ןיא

 ,עּפָאריײא רעשיר

 וװ ,רעבירג יד ןבעל ,טרָא ןפיוא ןביילברַאפ טנעקעג טָאה זדנוא ןופ רעדעי

 קידנעטש .ךימ ןפור ןוא ןעיצ רעבירג יד .עטסטנעָאנ ןוא עטסרעיט יד ןגיל סע



 ןעטיב סקץנפ 000

 בורג ַא ,עילָאּפַאז ןוא עינדור ןשיװצ בורג עסיורג יד ,ןגיוא עניימ רַאפ טייטש

 ןופ ךשמ ןיא .ףיט יד רעטעמ 3 ןוא טיירב יד רעטעמ 12 ,גנעל יד רעטעמ 48 ןופ

 זיא ,ןטנעמָאמ עטסכעלרעפעג יד ןיא ,ןטכַאלש עלַא ןיא עקנַאזיטרַאּפ רָאי 2 יד

 ,ןסָאש-עירעליטרַא רעטנזיוט ןופ שיורעג םעד ןיא .ןעגנַאגעגטימ רימ טימ בורג יד

 עכעלרעפעג ייוװצ .ןעז וצ יז טרַאגעג ןוא בורג ןופ טייקליטש יד טרעהעג ךיא בָאה

 רָאי ןיא לָאמניײא .ןַאזיטרַאּפ סלַא ךָאנ טכַאמעג ךיא בָאה יז ןכוזַאב וצ ןוװרּפ

 .ןבעגעגנייא טשינ רימ ךיז טָאה סע ןוא רָאי ןט1942 ןיא לָאמ טייווצ ַא ןוא 2

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,רָאי-ייה יַאמ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ כורג יד ךיא כָאה ןעזעג

 .קסמָאט ןטייוו ןופ ,ריביס ןופ ,לָאטיּפש ןופ ?םייהַא,

 ןיהַא טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,געוו ןבלעז ןטימ בירג רעד וצ ךיא ןיב ןעגנַאגעג

 רימ זיא סע .ןיהַא ןעגנאגעג גָאט ןדעי ךיא ןיב ןָא ןַאד ןופ .םישודק יד ןבירטעג

 בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,טרָא םעד ףיוא ,ןגייוש ןוא טרָאד ןייטש סָאד ןעוועג טוג ױזַא

 "רעייז; ןיא טציא ךיא ןיב טָא .ןעועג טוג טציא רימ זיא'ס .טרַאגעג רָאי יידד

 ןיא ייז ןבעל ָאד ךיא ןיב קילעפוצ .טֹרָא ןייא ןיא ָאד "ייז. ןענעז עלַא .תונכש

 .רעפיט עלעסיב א טשינ

 לסיב ַא ןענעז סָאװ ,עטסביל ערעייז ןופ ייז לייצרעד ךיא ,ייז לייצרעד ךיא

 ײז ,וצ ךיז ןרעה ייז .ןּפמוז ןוא רעדלעוװו יד ןיא ןעמוקעגמוא ייז ןופ רעטעּפש

 ןוא .ןדיי 900 יװ רעמ יד ןגייוש סע .עבט ַא סע ןבָאה ןדיי יו ,טשינ ןעלמוט

 םעד "?טכוזַאב, ךימ טָאה עכלעוו ,עמַאמ יד ,ךיוא עמַאמ רעזדנוא ךָאד טגיל ַאד

 טכַאנ רעקידנעגער רערעטצניפ ַא ןיא ןסיירּפ-חרזמ ןיא 1944 רעבמעווָאנ ןט4

 ןגעלעג ןיב ךיא .סיפ יד ןיא ןעוװעג טלַאק רעייז רימ זיא סע .ןעײשנַארט יד ןיא

 עמַאמ יד רימ טָאה ,ןפָאלשעג ןוא ,רבח ַא וצ טעילוטעגנייא ןוא טלקיוועגפיונוצ

 טשינ ךימ לָאז יז ,ןעגנַאגעג יז ןיא רעגניפיץיּפש יד ףױא ,ןשיק ַא טכַארבעג

 -עגקירוצ ױזַא ןוא ,סיפ עניימ ףיוא טגײלעגקעװַא יז טָאה ןשיק םעד .ןקעוופיוא

 יד ..םולח ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז בָאה ךיא .ךיז קידנעירדסיױוא טשינ ןעגנַאג

 -לָאס םירבח 2 .הנכס ַא ןופ סיורא ךיא ןיב ,רעטצּפש העש ַא טימ ,טכַאנ עבלעז

 ןענעז ,עבַאגפיוא עשירעטילימ ַא ןליפרעד םייב ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו טימ ,ןטַאד

 .טבעל יז זַא ,ןעקשָאװד ןופ העידי ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה סנגרָאמוצ ףיוא .ןלַאפעג

 .רעטסעווש ַא ןבילבעג ךָאנ רימ זיא סע זַא ,העידי עטשרע יד ןעוועג זיא סע

 םירבח עקידלמוט עניימ עלַא .ןגייווש ןדיי הדע עצנַאג יד .טגייווש בורג יד ןוא

 טָאה יז .ךיוא טגייוש עמַאמ יד ןוא .ןרָאװעג ייז ןענעז ןשטנעמ ענדָאמ .ןגייווש

 ןוא ןסיירּפ-חרזמ ןיא ,ןעײשנַארט יד ןיא ךימ "ןכוזאב, וצ טליופעג טשינ ךיז

 "..טגייוש יז ןוא ריא ןבעל ךיא ייטש -- ָאד

 :עילַאטיא ןופ רע טביירש 1946 רַאונַאי ןט19 םעד ווירב ַא ןיא

 בָאה ,1942 ינוי ןט25 םעד ,ומחנ-תבש ,הטיחש רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג...,

 ןטיול ןדעי ,ענעמוקעגמוא רענעטיב עלַא ןופ עטסיל עיונעג ַא טלעטשעגפיונוצ ךיא

 ןוא םוקמוא ןופ ןדנעטשמוא יד טנכייצַאב ןליפַא ,ךַאפ ,רעטלע ,עילימַאפ ,ןעמָאנ

 ןיפ ךייא רָאנ ,עקימַאטשּפָא רענעטיב ןופ רָאנ טשינ ןוא .ןגיל ייז וװ רעטרע יד

 --1939 ןיא ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןלױּפ ןיא טעטש ענעדיישרַאפ ןופ םיטילּפ 2350 יד

 -עגמוא ןטרָאד ןוא ןעטיב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא טעטש ערעייז ןופ ןפָאלטנַא 0

 .ןעמוקעג ןענעז ייז ןענַאװ ןופ רעטרע יד טיול טנכײצַאב ייז בָאה ךיא .ןעמוק

 ץנַאג ןענעז סָאװ ,טַארנעדוי ןופ רעכיב-ץנעדיוװע יד טַאהעג ךיא בָאה ףליה וצ

 .הטיחש רעטשרע רעד ןופ ןבילבעג

 1943 ילוי ןט7 םעד זיא רע) ןיקסערב דוד ןפלָאהעג רימ טָאה טעברַא רעד ןיא

 רעשירעכערברַאפ רעד ךרוד דלַאוװ ןיא ןטסָאּפ-רענַאזיטרַאּפ ןייז ףיוא ןעמוקעגמוא

 רַאפ לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא זיא טיוט ןייז .,רידנַאמָאק-דַאירטָא רעזדנוא ןופ טנַאה



 001 ןעטיב סלנ9

 זיא עכלעוו ,(יקסנַאליגָאמ ןעמָאנ רעשלדימ) אקצאנשיוו עקטַאלז ךיוא ןוא (ךיז

 .רעדניק ייוצ עריג טימ ןעמַאזוצ דלַאו ןיא ןעמוקעגמוא רעטעּפש

 'מוא ןיא טעברַאעג בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא -- ,לטעציםיתמ ןסיורג םעד וצ

 רעטייװצ א ףיױא עגר עדעי קידנטרַאװ ,ןעגנוגנידַאב ךייא רַאפ עכעלדנעטשרַאפ

 רעבָא עטגַאװעג 2 ןעמַאמ רעד טימ טייצנשיווצ רעד ןיא קידנווורּפ ןוא ,הטיחש

 ךיא בָאה -- ,ןײֹרַא דלַאװ ןיא ָאטעג ןופ ןכיוקוצסורַא ןוװרּפ ענעגנולעג טשינ

 -ַאבסיוא טלָאזעג סָאד טָאה טסירק רעכעלטנרָא ןַא .ריד וצ ווירב א טגיילעגייב

 זיא גנונעכערסיוא ןיימ .ןיז טעװ טייקכעלגעמ יד ןעוו ,ןקישּפָא ריד ןוא ןטלַאה

 רעכיז ךָאד ןלעװ ,ָאטעג ןיא ןדיי ענעבילבעג לסיב סָאד ,רימ :עטושּפ ַא ןעוועג

 ןופ תודע ץלַא יװ ןעניד ריד וצ ווירב רעטגיילעגייב רעד לָאז ָאט ,ןעמוקמוא

 תורודל ןקיבייארַאפ המישריםיתמ יד לָאז ןוא ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא סע סָאװ סםעד

 .בורג ןיא ענעטָאשרַאפ יד

 ןקיטרַאנגײא םעד טקידנערַאפ ךיא בָאה ,1942 טסוגױא ןט28 םעד ,קיטיירפ

 .ןעמענוצ רימ ייב טלָאזעג סע טסירק רעד טָאה ,ירפ תבש ,ןגרָאמ ףיוא ."רוביח,

 .הטיחש עטייוצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,טסוגיוא ןט29 םעד ,ןעניגַאב ןבלעז םעד רָאנ

 ןוא (טכַאמעג שירַאנ ךיז בָאה'כ ה"ד) ןפָאלטנַא טונימ רעטצעל רעד ןיא ןיב ךיא

 ןעוועג זיא ,טֹרָא ןפיוא ענעזָאלעגרעביא ,ןכַאז עניײמ ןיא .ןעגנולעג רימ זיא סע

 .המישר םיתמ יד ןוא (ןטייז 12) ווירב רעד

 ךיא .עװװקסָאמ ןופ ןעטיב ןייק ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב 1945 יַאמ ןט1ג םעד

 .ענעמוקעגמוא יד ןופ לכה:ךס םעד ןלעטשפיוא ןעמונעג רעדיוו ךיילג ךיז בָאה

 רימ ןענעז'ס .רשוע ןַא שממ ,ןרָאװעג "רעכייר, ךיא ןיב ןובשחיםיתמ םעד ןיא

 יד !בורג"ױסַאמ םעד ןיא הטיחש רעט2 רעד ןיא ענעמוקעגמוא יד :ןעמוקעגוצ

 ;ןּפמוז ןיא ,רעדלעפ יד ףיוא ,דלַאו ןיא תוטיחש יד ;לטעטש ןיא הטיחש עטירד

 תומישר יד ;רענַאזיטרַאּפ עשידייטשינ ןופ ןה ןוא טכַאלש ןיא ןה ענעלַאפעג יד

 טָאה םישדח 2 רעכעה .רעדלעװ יד ןיא סעװַאלבָא יד תעב עטקיניײּפרַאפ יד ןופ

 ךיא .ץלַא ןביירשרַאפ ןוא לַאירעטַאמ סָאד ןעלמַאזפיונוצ סָאד טרעיודעג רימ ייב

 ןדנעטשמוא-םוקמוא יד ןוא לַאּפ ןדעי טנכייצרַאפ תונשקע רעשיטנַאדעּפ טימ בָאה

 םוצ .לצנייא ןוא טרוה .ענעמוקעגמוא עּפורג רעדעי ןופ ןוא ןקיצנייא ןדעי ןופ

 ,לַאװסיוא

 עטלייצעג רָאנ סױרַא ןענעז דלַאװ ןופ .ןעועג סע זיא טכייל יױזַא טשינ

 ןעמ .םיטרּפ עטצענערגַאב רָאנ טסוװעג טָאה רענייא רעדעי ןוא ענעבילבעגסנבעל

 ןבָאה וצרעד .ןענָאמרעד וצ ךיז ידכ ,ןסױטשנָא ךיז ,ןכוז ,ןשרָאפ טזומעג טָאה

 .רעדלעוו יד ןיא ןדיי ענעמוקעגמוא יד ןגעוו סעטַאד ןוא םיטרּפ ךס ַא טלעפעג ךָאנ

 סָאד ,רקפה ףיוא ןזָאל טזומעג רעדיוו ךיא בָאה לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד טָא ןוא

 םורַא ױזַא .ןעגנורעדנַאװ עגנַאל עניימ ןיא ץענערג ַא לַאגעלמוא ןייגכרוד םייב לָאמ

 םישודק יד וצ םעניימ בוח םעד רעבָא .דוביאל ןעגנַאגעג ןווװרּפ 2 עניימ ןענעז

 עלופ ַא ןלעטשפיונוצ לָאמ ןטירד ַא ןטערטעגוצ טציא ןיב ךיא :ןלָאצּפָא ךיא לעוװ

 .(*"...םיטרּפ עלַא טימ המישר

 זדנוא וצ ןענעז ןשטנעמ יד ,םישדח עכעלטע עילַאטיא ןיא ןיוש ןענעז רימ

 טקעלפעג ץרַאװשיסייװו ,סניילק סָאד ,"יקשומ , וליפַא ןוא טעטש יד ,ךעלטניירפ

 ענעי ןופ רעכעלטניײרפטסַאג ךרע ןַא זיא ,סָאבעלַאב ןשינעילַאטיא ןיימ ןופ לטניה

 ,רענַאזטרַאּפ זדנוא רַאפ גָאלּפ ַא ןעועג שממ ןענעז עכלעוו ,טניה עשיסוריסייוו

 ןייגניירַא רעדָא ,ןרעטנענרעד ךיז ןוא דלַאו ןופ ןכירקסיורַא ןגעלפ רימ תעב

 טימ טלגנירעגמורַא ןעװעג ןענעז סָאװ ,רעפרעד עשיסורסייוז יד ןיא טכַאניײב

 -סייו רעד .םורֲא טייקליטש עטיוט א .ןענָאזינרַאג-ךַאװ עשיסורסייוו ןוא עשטייד

 .ןדיי עטעליוקעגסיוא יד ןופ טנַאװעגטעב ןפיוא קיורמוא טפָאלש רעױּפ רעשיסור

 ,רעגָאזנָא עטשרע יד .רענַאזיטרַאּפ יד ןעמוקנָא ןענעק טונימ עדעי זַא ,טסייוו רע

 עשירעיוּפ יד ןעוועג ןענעז ,ןָא ןעמוק טסעג ענעטעבעג ןייק טשינ עדמערפ זַא



 ןעט יב סקנפ 002

 .רענַאזיטרַצּפ ןעמיקעגנָא ןענעז ףרָאד םעד ןיא םעד ןיא זא ,טניימ סָאד .טניה

 רעד םיא טקערש סע ,"עּפָאריײא-יינ; ןופ רעטיה רעד טשינ ןיוש טפָאלש סע ןוא

 א ןיפ טיקליטש רעד ןיא ,טרעצנָאק ןשיטניה ןקיטראנגייא םעד וצ .ןַאזיטרַאּפ

 רעד טימ וצ ךיוא רענַאזיטרַאּפ ךיז רימ ןרעה ,טכַאנ רעקידנגער רעקיטסברַאה

 רע ןוא ךיז ןעניפעג רימ וו ןיוש טסייו אנוש רעד .טייקמַאזקרעמפיוא רעטסערג

 לכהיךפ ןוא) ןרעװו טלגנירעגמורַא עלייוו עלַא ןענעק רימ .ןטייז עלַא ןופ טרעיול

 יציירק ַא ןיא ןלַאפנײרַא ןוא (ןָאזרעּפ 5--4 ןופ עּפורג עניילק ַא קידנעטש רימ ןענעז

 ענייא רימ ךיז טנָאמרעד סע .ןסקיב-ןטַאמָאטױא ןוא רעוװעג-ןענישַאמ ןופ רעייפ

 עקידמערוטשייננש עקידרעטניװו עטייװצ ַא ;עװָאנַאכָאק לפרעד םייב טכַאנ ַאזַא

 ייווצ ךָאנ טימ רימ ןופ עיצידעּפסקע עכעלרעפעג עטירד ַא ;עילָאּפַאז יײב טכַאנ

 עטרעפ ַא ןוא ;(1 עשטערַאז ףרָאד ןיא יקסלערַאגָאּפ עבָאד ןוא קינזער רעזייל ,םירבח

 עטנַאקַאבמוא ערעדנַא ןיא ןלַאפ רעקילדנעצ ךָאנ ןוא (2 עינדור לפרעד םעניילק ןיא

 רעגַאל םוצ קירוצ ןגעוו יד טשינ טסניפעג .סמערוטשייינש .טכענ ערעטצניפ .רעטרע

 .ףלעו ןעיָאוו סע ,רעמייב ךיז ןכערב סע ,טניו רעד טמורב סע .דלַאװ ןפיט ןיא

 סױֹרַא ךיז טסגָאלש ,ךיז ףיוא סקיב רעד טימ רעטעמָאליק עגנַאל ױזַא טסכירק

 ןופ ריד ףיוא ןרעיױל סע ןוא טשינ וטסניפעג געװ ןקיטכיר םעד .תוחוכ יד ןופ

 ןגעו עֶלַא .דלַאװ ןיא שינרעטצניפ יד זיא קיכצפ-ףניפ .תונכס ײלרעלַא ןטייז עלַא

 טסכוז ,טפול יד טנעה יד טימ שממ טסּפַאט ,ףיונוצ ךיז ןסיג ךעלגעטש ןוא

 ןועוורענ ַא וטסרעה ,םעצולּפ ןוא תונובשח יײלרעלַא טסכַאמ ,םינמיס עסיוועג

 -עג םעד ךיילג ןענעקרעד רימ "?ָאד טייג רעװ, ,"ןביילב ןייטש , :יירשעגסיוא

 רימ ,לָארַאּפ םעד ןגָאז רימ ,םירבח ערעזדנוא ןרילָארטַאּפ סע וו ,טקנוּפ ןעמייה

 -ָאמַאס ַא ןרעכיוררַאפ ,ןָא ךיז ןעמערַאװ ,לרעייפ ןטריקסַאמרַאפ-טוג םוצ וצ ןעייג

 קידנּפַאט ,רעגַאל םוצ רעטייו ןעייג ןוא לסיב ַא ּפֶא ךיז ןעור רימ ,קַאבַאט עקייס

 ..לגייוצ ןדעי טנעה יד טימ שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא

 ןיא ,רעטעמָאליק רעטנזיוט ,חטש ןיא ,רעטרע ענעי ןופ טציא ךיא ןיב טייוו

 טרָאד .גנילירפ ןיוש זיא סע ,ןוז זיא ָאד .טייקיבײא ןַא יו רעמ ךָאנ -- טייצ

 ,ךימ טיצ רע ,דלַאװ ןטיינשרַאפ ןסיורג םעד ,םיא עז ךיא .רעטניו רעטלַאק זיא

 ,םירבח עניימ ךָאנ קנעדעג'כ ...ּפָא טשינ ךימ טזָאל רע ,ךיז וצ ךימ טּפעלש רע

 םיא שטנעב ךיא ,דלַאו םעד ,םיא עז ךיא .ףָאלש ןקיבייא ןיא ןטרָאד ןגיל עכלעוו

 ...םיא טלעש ןוא

 ןיא ןײרַא ץלַא רעטנָאלּפ ךיא סָאװ ןקידלושטנַא רימ טסעװ !רערעיײט ןיימ

 טשינ רעבָא ןיב ךיא .היח ןוא דלַאװ ןופ ,ןבעל ןקיטכענ ןופ תונורכז ,ווירב עניימ
 ,ןײלַא רימ רַאפ קיניזטסווװַאבמוא יו טעמכ ,קידנליו טשינ .םעד ןיא קידלוש
 ןענעז עלעטעטש ןיא ."עלעטעטש ַא לָאמַא ןעוועג, ןופ תורוש יד ןָא ךיז ןביירש

 ןיא לײט ַא ,רעבירג ןיא ןגיל ייז ןופ לייט ַא ,עקיצרַאה ,עביל ןשטנעמ ןעוועג

 רעקילעפוצ ַא ,ןטרָאד ןופ ךיוא ןיב ןיילַא ךיא .ןּפמוז ןיא ,רעדלעפ ןיא ,רעדלעוו

 ,ןבילבעג זיא עלעטעטש סָאד ...סעיניל-רעייפ יד ןופ ןוא דלַאװ ןופ ,בורג ןופ סױרַא

 "..םורֲא ךיז יירד ןיילַא ךיא .ָאטשינ ןענעז ןשטנעמ יד

 ;1946 רַאונַאי רעט27 ,עילַאטיא

 תונורכז ענעי ןרעטעלק ןוא ןכירק ךיילג ,ןביירש וצ סעּפע ןָא טסבייה..,

 ,תוטיחש ,סָאטעג ,סמונהיג ןופ שַאמישימ ַא טֹרעוֶי סע .ערעדנַא יד ףיוא ענייא

 ןשרַאמ ערעװש ,סעינילירעייפ ,ןעיישנצרט ,רעדלעװ ,סנפיוה-רעטייש ,רעבירג
 ןופ תונורכז .ןרערט ןכיײט ,טולב ןופ לובמ ַא ,םיגורה גרעב ,םירבח ענעלַאפעג

 יד ןוא ןשטנעמ טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,רעטרע ןופ תונורכז ,םענייא ןדעי
 טסביילב ןוא ץלַא םעד ןיא ךיז טסנַאמרעד .ןדנוװשרַאפ גנַאל ןיוש ןענעז ןשטנעמ
 טסכוז ,ןגיוא יד טימ טסערומשז ,רעדעפ עשירַאנ יד קעװַא טסגייל .םלוג ַא יװ ןציז
 | ."טפנוקוצ יד טשינ טסעז ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא



 003 ןעטיב סקנ9

 ;:1946 ץרַאמ רעט8 ,ָאנעדָאמ

 ףיוא םירבק-רעדירב ןיא רעדָא ,ןּפמוז ןוא רעדלעװ יד ןיא עטייזעצ ןגיל יז...

 -עגניהַא זיא ןייבעג רעייז וו טשינ ךיא סייוו -- ערעדנַא ליפ .רעדלעפ-טכַאלש יד

 עניימ עלַא ריא טנעז וו ..?ףמַאק ןוא ליורג ןופ םירבח עלַא ,ריא טנעז וװ .ןעמוק

 רעטסיירד רעד דלַאװ רערָאנײשטלָאװ ןיא טליופ סע ?ןטנָארּפ ןוא דלַאװ ןופ םירבח

 -ידנַאב רעד ךרוד ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעכלעוו ,ןיקסערב דוד

 -ײסַאב יד ןיא ןליופ סע .רידנַאמָאק ןשיסורסייוו ןשינַצזיטרַצּפ א ןופ טנַאה רעשיט

 ןענעז עכלעוו ,יקציװַאר חנ ןוא ?מהרבא רעדירב 2 עשידלעה יד רעדלעװ רענ

 עשטייד ןופ טלגנירעגמורַא קידנרעװ ןוא :עבצגפיוא ןַא ןליפסיוא םייב ןעמוקעגמיא

 ,ןפױלטנַא םוצ געוװסיוא ןייק קידנעעז טשינ ןוא ,ןטנַאיצילָאּפ עשיסורסייוו ןוא

 טנעה יד ןיא קידעבעל ןלַאפוצנײירַא טשינ ידכ ,ןסָאשרעד עדיײב ךיז יז ןבָאה

 רעשטייד רענעטלָאשרַאפ ףיוא ,ןסײרּפ -חרזמ ןיא ץעגרע טליפ סע .רעדרעמ יד ןופ

 ןטלָאװ תונויסנ ןוא גנוריסַאּפ סנעמעוו ,םיובנס'נ םהרבא רבח רעביל דעד ,דרע

 ןיא םיא טימ ןעמַאזצ ןעװעג ךיא ןיב םישדח עגנַאל .רבדיםש א ןייז טפרצדעג

 טרעהעגוצ סערעטניא סיורג טימ ךיז בָאה ךיא .עקטַאלַאּפ ןייא ןיא ןגעלעג ,דלַצוװ

 ןגעלפ ןוא לדײבידלַאװ ןיא ןעמַאזוצ ןגיל ןגעלפ רימ ןעוו ,ןעגנולייצרעד ענייז וצ

 .טכענ ןוא געט ןסָאגעג ןבָאה סָאװ ,סנגער עקיטסברַאה יד ןיא טלעק ןופ ןרעטיצ

 ייב .ןעוועג רע זיא גנוי ןוא .ץנעגילעטניא ליפ טימ ,ןייפ רע טגעלפ ןלייצרעד ןיא

 טקנוּפ םיא ךָאנ טציא קנעב ךיא ."שטנעמידלַאװ, ַא ןעװעג ןיוש רע זיא רָאי 9

 ןיא טכענ ענעי ןיא ןטרַאװּפָא שינעּפַאלקצרַאה טימ םיא גלעפ ךיא ןעוו טקנוּפ ױזַא

 ןײז ןופ) "..עבַאגפיוא ןַא ףיוא ןײגקעװַא טגעלפ רע ןעוװ ,עקטַאלַצּפ-דלַאװ רעד

 ;1946 ץרַאמ רעט20 ,עילַאטיא

 ,קנארש ןייק ךיז טימ טשינ ןּפעלש רַײמ .געװרעדנַאו ןפיוא טציא ןענעז רימ...,

 ,סעמַאשזיּפ ןופ טניווװעגּפָא ןענעז רימ .ךיז ףיוא קַאזקור םעד זיולב ןבָאה רימ

 דלַאװ ןיא לייוו ,טשינ ךיז ןקיטײנ רימ עכלעוו ןיא ןוא ןקיש זדנוא טסליװ וד סָאװ

 רעזדנוא זיא רעטניוװ ןוא זָארג ןטכייפ טימ ךיז ןטעברעטנוא רעמוז רימ ןגעלפ

 -ַעְג ךיז רעביא וטסָאה קידנעייטשפיוא לָאמנייא טשינ .יינש רעד ןעוועג טעברעטנוא

 .קיד יד רעטעמיטנעצ רעקילדנעצ ןופ ערדלָאק-יינש עסייו ַא ,ערדלָאק ַא טַאה

 ןגיילסיוא ךיז ןגעלפ רימ .ךס ַא טַאהעג רעדלעװ יד ןיא רימ ןבָאה טכענ עכלעזַא

 רימ ןגעלפ טנעה ןוא סיפ יד ,ןטײװצ םוצ רענייא טעילוטעגוצ ,זיירק ַא ןיא

 .ןעמערַאװרעד ךיז לי יז ןעוו ,ךיז רעטנוא סעּפַאל עריא היח ַא יװ ןליונקפיונוצ

 -נַאנופ רימ ןגעלפ זיײרק ןטימ ןיא .טסורב רעד וצ ןערונייא רימ ןגעלפ ּפָאק םעד

 רעדָא ,ןריורפעג טָאה ּפָאק רעד ןעװו ,סיפ יד ןעמערַאװרעד ךיז ,רעייפ ַא ןגיילרעד

 .סיפ יד ןופ רעגניפ ץיּפש יד טּפוצעג טָאה טסָארפ רעד ןעוו ּפָאק םעד טמעראװרעד

 :זיירק ןיא ןגיילסיוא ךיז ןגעלפ רימ יו ,םעד ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא ץלַא זיא סָאד

 .עקידהעשי16 ,עגנַאל ןעוװעג ןענעז טכענ יד .רעייפ םוצ סיפ יד טימ יצ ּפָאק ןטימ יצ

 ,טעשזדנַאלבעג ןבָאה תומשנ ,טעיָאוװעג ןבָאה ףלעוו יד ןוא טשיורעג טָאה דלַאװ רעד

 ,ךיז םורַא טליפעג ייז טסָאה ,ןייװעג ןטקיטשרַאפ ןליטש רעײז טרעהעג טסָאה

 .ךיז ןיא ןוא ךיז רעביא

 ןבעגעג זדנוא טָאה ןוא טוג ןעװעג זיא רע ןעוו דלַאװ םעד טציא ךָאנ עז ךיא

 ןעו ךיוא םיא עז ךיא ןוא .תונכס ליפ ױזַא ןופ טצישַאב זדנוא ןוא טלקמיסוקמ ַא

 ןשינעטלעהַאב ןוא תודוס ענייז טקעדעגפיוא טָאה רע ןעוו ,טכעלש ןעוועג זיא רע

 ךָאנ עז ךיא .זָארג םענירג ןוא יינש ןסייוו ןייז טולב שידיי טימ טקעלפרַאפ ןוא

 -ַאב ַא ןכַארקעגמורַא ןיב ךיא ןעו ,טכענ ענעי ןיא ךעלעקניוװידלַאװ עלַא טציא

 טלקיוועגנייא סיפ יד ןוא לצלעּפ םענעסירעצ ,םענעבירעגסיוא ןַא ןיא רענעסקַאװ

 ןופ ןכירקסױרַא ךיא געלפ ױזַא .ךעלקירטש טימ ענעדניבעגמורַא סעטַאימש ןיא

 ןייא ייב ןעלטעבסיוא .ביור ןכוז ןוא ףרָאד ַא וצ ךיז ןענעבנגוצ ,רלַאװו ןטיינשרצפ
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 םירַא ןוא .ןענחקלוצ סעּפע ןטייװצ ַא ייב :ץלַאז ןפיוה ַא ,טיורב לקיטש ַא רעױּפ
 ןיא רעמ ךָאנ ןוא ףרָאד םוצ זיב ןגעװ יד ףױא ,ןרַאפעג עלַא טרעיולעג ןבָאה
 רערעטצניפ רעד ןיא טעבנגעגניײֹרַא קידהנכס ױזַא ךיז טסָאה וד ןיהווו ,אפוג ףרָאד
 ןיא בורג עטריקסַאמרַאפ ,ערעטצניפ יד ,עקנַאילמעז ענעי ךָאנ עז ךיא .טכַאנ
 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא םישדח עכעלטע ןופ ךשמב ןבָארגרַאפ ךיז ןבָאה רימ וװ דלַאװ
 ןעװעג ןענעז עכלעו ,רענַאזיטרַאּפ עשיסורסייוו יד ןופ ךיוא ןוא ןשטייד ןופ טרָאד
 ימוא טלָאװעג זדנוא ןבָאה עלַא .זדנוא ןופ רעטעמָאליק ירד ַא ךרעב דלַאװ ןיא
 סע ןעװ ,לָאמנײא ןוא .טכַארבעגמוא עקַאט טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא ןעגנערב
 קעידכעלייק רימ ןענעז ,ןרוּפש ערעזדנוא טקעדרַאפ ןוא יינש רעפיט ַא ןלַאפעגנָא זיא
 יד טימ רָאנ טרענעג ךיז ןבָאה ןוא בורג םעד ןופ סױרַא טשינ טכענ ןוא געט 8
 ןענעז טכענ ןוא געט 28 יד טָא .טגרַאקעג סָאד ךיוא ןוא לפָאטרַאק עטײרגעגנָא
 רעזדנוא ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ עטסרעכיז ןוא עטסקיור יד ןעוועג זדנוא רַאפ
 "...ןבעלידלַאװ ןקירָאיי2

 :רע טביירש םייח:-הונ םילוע-תיב ןופ 25:שו.1946 ןופ ווירב ַא ןיא

 ץעגרע ןוא ,ןטייקכעלגעמ ןוא חומ ,חוכ ןייז טעוו סע ביוא זַא ,ןיימ ךיא...,

 קידנעטש ךיא לעװ ,ןעלגומשניײרַא ןזָאל ךיז טעװו סע ןיהווו ,הנידמ עטניינ ַא

 לסיב ַא ןענעז ןעגנורעדנַאװ עלַא יד .ןיז לטלטמ ךיז רעטייוו ןייז ןמוזמו ןכומ

 ןייא ףיוא טשינ טציז ןעמ :ךיז ןעניול ייז רעבָא ,ךעלרעפעג ךיוא לָאמַא ,ךעלרעווש

 געיעג ַא .ערעדנַא ךיד ןגָאי סע ןוא ןײלַא ךיז טגָא"מ ,ךיז טגעװַאב ןעמ ,טרָא

 רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןהעש עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןלָאט ןוא גרעב רעביא

 "..הנידמ רעדנַא ןַא ןיא ןיוש ךיז טסניפעג וד :ריד טגנילעג סע ןוא טכַאנ

 :ָאריענַאשז עד איר ןיא רעדורב ןייז וצ 10.ו.1946 ןופ ווירב ַא ןופ

 סע .טימ ץלַא טנייו סע ןוא טניו המשנ יד ןעוו ןטנעמָאמ ןפערט סע..,
 .למוטעג רעד טנייו סע ןוא טייקליטש יד טנייוו סע ,ןעלמיה יד ,רעדלעפ יד ןענייוו
 יד ןיא ,רעדלעװ יד ןיא טרעהעג ייז בָאה ךיא .קיזומ עקיטרַאנגיײא יד ןעק ךיא ,ָא
 רענעסירעצ ַא ריד ןבעל טגיל סע .ןעײשנַארט יד ןיא ןוא בורג םעד ייב ,ןטניוו
 ,ןגיוא עטצָאלגרַאפ-בלַאה ענייז ךרוד ןוא רעדילג ענייז םיוק ךיז ןגעװַאב סע ,רבח
 וצ ףױרַא טקוק ,עטנלע ןַא ,עקידנענייוו ַא ,המשנ עטרעווילגרַאפ ַא סױרַא טקוק
 :ןכײצעגַארפ ןעמוטש ַא טימ ןעלמיה יד

 " .,?סָאװרַאפ ?סָאװרַאפ

 ,16.14.1947 ןופ טריטַאד, עניטנעגרַא ןיא טײלסדנַאל רענעטיב וצ ווירב ַא ןיא

 :רע טביירש

 ךיא ,רימ טבײלג ,לטעטש ןופ ןסורג ןבעגרעביא ןלעוװו ךייא טלָאװ ךיא..,

 םעדעפ-ךרַאמ ןוא טולב טימ .םייה רעייא ךָאד זיא סע ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סע ליוװ

 ..ןסורג ןיק טשינ בָאה ךיא רָאנ -- ,לטעטש ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ריא טנעז

 ןעזעג טשינ ןעטיב בָאה ךיא .לטעטש טעליוקעגסיוא ןַא .ןבילבעג טשינ רענייק

 ןזיב (הטיחש רעטייוצ רעד ןופ גָאט םעד) 1942 טסוגיא ןט29 םעד ןעניגַאב ןופ

 .ןעטיב ןיא ןעמוקקירוצ ןיימ ןופ גָאט םעד ,1954 יַאמ ןט2

 -עצ ,טכיל ןוא ןוז ןופ ןגרָאמירפ רעכעלרעדנויו ַא .ןעוועג סָאד זיא ןעניגַאב

 ךיא ןיב טייז רעװָאנַאמָאד ןופ .ןזָארג עקידעקעמש ענירג ןוא רעדלעפ עטילב

 ןטימ ןעגנַאגעג טשינ ךיא ןיב לטעטש םוצ רעטעמָאליק עכעלטע יד .ןעמוקעגנָא

 עשיקעובצ יד טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןדיימסיוא טלָאװעג בָאה ךיא .געוו ןכעלנייוועג

 ..ריד וצ טציא ןעלכיימש טולב שידיי טימ ךיז ןעקנירטנָא ןכָאנ עכלעוו ,םייוג

 .טפַאשדנַאל רענײש רעד רַאפ ,ןײלַא ךיז רַאפ טמעשעג סעּפע ךיז בָאה ךיא ןוא

 טמוק ןעמ ןכלעוװו טימ ,געוו ןקיטיײז ַא טימ רעדלעפ יד ךרוד ןעגנַאגעג ךיא ןיב



 005 ןעטיב סץנּפ

 .לטעטש סָאד סנטייו רעד ןופ ןיוש עז ךיא .םלוע-תיב םעד ןגעקטנַא ,ךיילג סױרַא

 ,ָאטשינ זיא םורַא םיוצ רענרעצליה רעד .תורבקה תיב רעטלַא רעד ןיוש זיא טָא

 -יא ןגיל ייז ,ןסירעגסיוא תובצמ יד ,טקַאהעגסױא עלַא רעמייב עווענסָאס עכיוה יד

 ןעיָאר םירזח ,ענעטָארטעצ םירבק יד .ןצנַאגניא ןלעפ תובצמ ךס ַא .עטרעקעגרעב

 ןשינעכעדעג יד ןגיל סע עכלעוו רעטנוא ,דרע ךעלגרעב ענעטָאשעגפיוא יד ןיא ךיז

 יד טיה ןוא לרעייפ ַא ייב ךיז טמערַאװ לצעגייש סעוורָאב ַא .סעדייז ערעזדנוא ןופ

 -תיב ןופ קורב רעד .תומהב ךיז ןשַאּפ םירבק יד ןשיווצ רעטייו לסיב ַא .םירזח

 טימ טרעטסַאלפעגסיוא זייורעטרע זיא ביטש סעקסמיארפא השמ וצ זיב ןימלע

 רעױּפ ןשיסורסייו םעד קרַאטש ױזַא ןעלסיירט טשינ לָאז סע ידכ ,תובצמ עשידיי

 .ןגָאװ ןייז ןיא טרָאפ רע תעשב

 ךיז טניפעג סָאװ ,בורג עסיורג יד לָאמ ןטשרע םוצ טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו

 ךימ ןבָאה ,עילָאּפַאז ןוא עינדור ךעלפרעד יד ןשיװצ ,לטעטש טייז רערעדנא רעד

 עשַאּפ רעקיטפנַאז רעד ןופ עטעפ ןוא עסיורג ,םיריזח ןעוועג םינּפ-לבקמ לָאמַארעדיװ

 ןופ טקיטסימרַאפ ןעװעג זיא רבק-"ןסַאמ םורַא חטש רעצנַאג רעד .בורג םעד םורצ

 ןציז רעזיה עשידיי יד ןיא .ןבילבעג ץנַאג זיא לטעטש עשידיי סָאד .םיריזח יד

 רעדיילק יד .יז ןסערפ ןשיט עשידיי ףיוא ,ייז ןפָאלש ןטעב עשידיי ןיא ,םייוג

 יד ןיא ייז זיא םעװקַאב ןוא קיטפול .ייז ףיוא ךיוא ןדיי עטעליוקעגסיוא יד ןופ

 .תוריד עשידיי

 .ןייגוצנײרַא ןעמעװו וצ ָאטשינ .לטעטש ןיא ןרָאװעג קיטעמוא רימ זיא סע

 זה ןייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא וטסייג ,רבח ַא ןכוזַאב טפַאשניוװועג ןופ טסליוו

 ןצעמע ןכוזַאב טסליו .םיריזח עקידנעקורכ םינּפילבקמ ךיד ןענעז ףיֹוה ןיא ןוא

 טימ ןסורסייו עטַאז עקיור ןוא םיריזח ךיד ןענעגעגַאב רעדיו ןוא -- שררעדנַא

 רעכעה טייקדמערפ רעד ןיא טרעטנָאלּפעגמורַא ךיא בָאה יװַא .ךעלמיצרש ערעייז

 ,ןרעדנַאװ קעװַא טרָאד ןופ ןיב ךיא ןוא טנייװעג טָאה המשנ יד .םישדח ייווצ

 "..רעדנעל ןוא טעטש רעביא

 ירַאפ יד עקַאט רימ ןבָאה טעברצ רעלופימ רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלוזער ןיא (+*

 .דער -- םישודק יד ןופ המישר עכעלטנפע

 ןוא עװָאנַאכָאק ייב ןלַאפעג טייצ רעקידרעטעּפש ַא ןיא זיא קינזער רעזײל (1

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ךיז טניפעג יקסלערָאגָאּפ עכַאד

 רעד ןוא קינטרַאב לרעב ,יקצענָאלַאּפ חנ ,ךיא ,לפרעד ןיא רימ ןענעז ןעוועג (2

 .םירבה עגיימ עלַא יד טשינ ןיוש ןבעל סע .קינזער רעזייל רעטנָאמרעדנביוא



 ?סװעלעשזוי .ש
 ר

, 

 ר

 .ד ,קישט

 סקניל וצ סטכער ןופ ,עײר עטשרע

 , ןיטסוק

 = ָצק

 עיר עטייווצ

 .ש ,יקסווָאבלָא

 יב

ׂ 
 קדוי

 ,(יטשפירפ

 יקסווָא

 ;ז

4 

 .ז ,ןייטשנרעב
 יקסווָאקדוי .ש
 .קישטשָאזַאז

 .ש ;,

 ןײטשנרעב

 יש

 ק

 עײר עטשרע

- 

 ע

2 

 יקסווָא

: 
 ר עי

2
 

, 

א
 

6
 

 א א

, 

2 

 יקסװעלעשזוי

 המלש

 ח
54 

5 

, 

 ר

 יי

ח
 

6
 

: 
6
 

 א

22 

 א א א

 ק רעײז

 ,ןייטשּפ

 7 יש

 ר

 2 וצ טמכער זו

 לע

1 

0 

 יח *

 יי

== 
=) 

 (כ

2 

 ק ער

 יז

 מַאז עיי

 א

'+ 
 עא

 ל

2 
: 

: 
7
 

 ָא?

 ,ןיטסו

 קישט

 יז
 סווָאבלָא

 א

 לז

 א

 א

 לרעב

5 

 א

2 

0 
: 

= 
 א
6 
 א
 א

 0: א 5

 יִק

 יא

ר 2 62
 

 טי

, 

 א
 5 א

 , יקסווָאדיװַאד

 ר

 קדוי

 קח
 א

 ָאמַאז םייח

י
ע
 

: 

 ןב

=
 

2 

: 

כ
ן
 

2 

 ש--

 יב

 ןב=

 סה

ק
"
 

5
2
 

 א

:
 

י
י
 

2
 

2
 

|
ס
 

ב
ן
 

ר

 

2 

=" 

 עי

* 
0 

2 

 ה

 ם

 סעדַא

 טא

 יד

 א

 לא

5 

 א

 עיר ע

 ןואד רעזייל

 קסוועלעשזוי

0 

3 

 לא

 דז

 ר
 א
 א

 א

2 

 לע א א א
6 

 .קסווָאדי

 לא

 א

 לא

 א

= 
 ט

 ידי ןעמ

. 

5 

2
 

: 

4
 

א
 

2
 

א
ל
מ
י
 

א

 

2 

א

 

א

ע

 

6 

: 

8
 

א
 

 טי

 לא

 ַאוורַאפ
 ּפ קחצי
 ענעטיב ןופ גנוטל

 ַאּפ םעד) י קסני
 ןוא

 א טײלסדנַאל ר

 יכדרמ

6010 
 טאג

/ 
 אז

: 4({ 
,"7 2 6 = 

 ַא +

 עז ןוא לוולעוו
 יש ןוא ,(סרעטק

 ּפ יד ףיוא טמענ עניטנעגר

 ל

 050 ם
/ 

 עד

1/ 

 2:מ4

 ןוא

0 

 ָאה

//5 

 טשנרעב

 שזוי סעד
 ןיי

 קסוועל 2
 ַאזיטרַא

 י
 רענ



 לעדָאר ןועמש

 !ךַאנ ןלעװ וימ ןוא

 .רעוילג רעזדנוא ןופ סױרַא ךָאנ ןלעװ רימ ןוא-

 קערש יד טעווס

 .קעווַא זדנוא ןופ
 רעביטש יוו ,זדנוא רעביא ןכארק ןלעוו ןפירגַאב ערעזדנוא

 .טנעוו ענעסערפעצ טימ

 ,םורַא דנור

 ,קילב ןטימ ןריפ ןלעוו רימ

 ,קירוצ ןקירָאי-טנזיוטליפ ןופ

 .טנעה עטקידיילעגסיוא ןוא עטזָאלעגּפָארַא ערעזדנוא זיב

 ,סיפ ערעזדנוא ייב ,רימ ןלעוו ןַאד

 ,ןרעטילּפש יד ןשיווצ

 .ןעזרעד רעמיטכייר

 ןעינק סַאזגנַאל ןלעוו רימ

 עמייע ַא וצ עמייש ַא ןביילק

 םוטש ןוא

 :ןרעטיצ ןלעוו ןּפיל יד
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